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Anexo 1 – Guião da Entrevista 
 

GUIÃO DE ENTREVISTA 
● Entrevistados Informantes-chave: professores e administradores acadêmicos 

(reitores, diretores, coordenadores). 

● Tema 
  

Ser Professor Universitário Hoje – A profissão acadêmica e 
suas reconfigurações. 

● Objetivo Geral Captar e representar a realidade da profissão acadêmica e 
identificar um conjunto de indicadores da condição acadêmica 
(em mudança) que nos permitam descrever e analisar realidade 
do que é ser professor universitário hoje. 

● Objetivos 
Específicos 

 
a) Conhecer as concepções dos entrevistados sobre a 

natureza do trabalho acadêmico / o que se espera de um 
professor universitário hoje; 

b) Conhecer as concepções sobre as mudanças de papéis e de 
elementos que representem uma reconfiguração da 
universidade e da profissão acadêmica; 

c) Captar como as exigências relacionadas às políticas de 
educação superior afetam a profissão acadêmica; 

d) Captar e representar como a universidade e os acadêmicos 
têm reagido às transformações/mudanças em curso; 

e) Captar elementos para elaborar um questionário a ser 
aplicado na segunda fase da investigação. 

● Observações Entrevista semi-estruturada, centrada nos entrevistados com 
questões orientadoras que seguem em anexo. 

 
 

Bloco (A) ● Legitimação da Entrevista e Motivação do entrevistado 

Objetivos Tópicos para elaboração 
das questões Tópicos / Questões 

 
● Legitimar a entrevista. 
 
● Informar sobre a natureza 
do trabalho de investigação 
e os objetivos da entrevista. 
 
● Informar sobre 
confidenciabilidade das 
respostas. 
 

 
● Informar o entrevistado 
sobre o trabalho de 
investigar. 
 
● Informar o entrevistado 
sobre sua importância como 
colaborador na investigação 
e o porquê de sua escolha. 
 
● Assegurar o caráter 

 
● Os objetivos da 
investigação. 
 
● A idéia é identificar um 
conjunto de indicadores da 
condição acadêmica (em 
mudança) que nos 
permitam descrever e 
analisar a realidade do que 
é ser professor universitário 



● Explicar sobre o Termo 
de Consentimento de 
participação. 

confidencial das 
informações prestadas. 
● Agradecer a 
disponibilidade para a 
entrevista. 
 
● Solicitar permissão para 
gravar. 

hoje. E, além disso, captar e 
representar a realidade da 
profissão acadêmica hoje, 
ou seja, o que permanece e 
o que se transforma (ou se 
reconfigura). 
● O conjunto de tópicos 
indicados deve ser 
conjugado ao referencial 
teórico para a elaboração do 
questionário a ser aplicado 
a uma amostra de 
professores das 
universidades. 
 
● Permissão para gravar a 
entrevista. 

 
Bloco (B) ● Professor Universitário: Concepção Mudanças Desafios 

Objetivos Tópicos para elaboração 
das questões Tópicos / Questões 

● Conhecer as concepções 
dos entrevistados sobre a 
natureza do trabalho 
acadêmico / o que se espera 
de um professor 
universitário hoje; 
 
● Conhecer as concepções 
sobre as mudanças de 
papéis e de elementos que 
representem uma 
reconfiguração da 
universidade e da profissão 
acadêmica; 
 
● Captar como as 
exigências relacionadas às 
políticas de educação 
superior afetam a profissão 
acadêmica; 
 
● Captar e representar 
como a universidade e os 
acadêmicos têm reagido às 
transformações/mudanças 
em curso; 

 
● Papel/papéis da 
Universidade e formas de 
atuação. 
 
● Principais transformações 
e permanências. 
 
● Autonomia. 
 
● Produtivismo. 
 
● Padrões de gestão (GED 
e REUNI). 
Massificação 

 
● Gostaria de ouvi-lo sobre 
a concepção do que é ser 
acadêmico hoje / o que se 
espera de um acadêmico 
hoje. 
 
● Quais mudanças estão 
afetando o trabalho 
acadêmico e a universidade 
como local de trabalho? 
 
● Que impactos têm essas 
mudanças e quais os 
desafios delas decorrentes? 

 



 

Bloco (C) ● Como reagem, como se comportam os Professores 
                 ●  Desafios e dilemas que enfrentam 

Objetivos Tópicos para elaboração 
das questões Tópicos / Questões 

 
● Captar e representar a 
realidade da profissão 
acadêmica e identificar um 
conjunto de indicadores da 
condição acadêmica (em 
mudança) que nos 
permitam descrever e 
analisar a realidade do que 
é ser professor 
universitário hoje. 

 
● Desafios e dilemas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
● Respostas dos 
professores 

 
● Essas novas “regras do 
jogo” afetam a 
Universidade e atingem de 
certo modo o professor. O 
que estão vivendo? Quais 
problemas estão tendo? 
Que desafios/dilemas 
enfrentam?  
 
 
 
Como a Universidade, os  
professores têm 
reagido/respondido a essas 
mudanças/ transformações/ 
pressões? Quais caminhos 
tomam?  Revisam suas 
ações? Adaptam-se? 
Reagem (adotam uma 
postura conservadora da 
profissão)? Ignoram 
(permanecem 
indiferentes)? 
Reorganizam seu trabalho?  
Nesse processo há 
dilemas? Opções, entre, 
por exemplo: 
ensino/pesquisa, voltam-se 
mais para uma ou outra 
atividade?  
 
● Solicitar exemplos de 
dilemas.  
 
● Novamente pedir 
exemplos e narrativas de 
situações concretas que 
ilustrem o posicionamento 
do entrevistado. 
 

 



 
Bloco (D) ● Validação da Entrevista 

Objetivos Tópicos para elaboração 
das questões Tópicos / Questões 

 
● Possibilitar que o 
entrevistado aborde o que 
desejar complementar 
 

 
● Indicação de outras 
pessoas para entrevista 
 
● Comentários adicionais 
 
 
 
● Protocolo de validação 

 
● Pode indicar alguém para 
entrevista? 
 
● Gostaria de acrescentar 
algo mais que não tenha 
referido? 
 
● Voltarei com a 
transcrição da entrevista 
para estabelecimento do 
protocolo de validação. 
Poderá corrigir ou 
acrescentar. 
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ENTREVISTA COM O PROFESSOR ANTONIO, REALIZADA NO DIA 

26/03/2009. 

 
(Entrevistador): Bom dia professor. Agradeço sua disponibilidade em atender. 

Gostaria de ouvi-lo sobre como as mudanças no mundo contemporâneo, as políticas 
educacionais e as alterações decorrentes das reformas afetam a profissão acadêmica. Então, 
como é que seria a concepção do tipo de trabalho que se espera de um acadêmico hoje, que 
um professor universitário hoje faça. Qual é a sua concepção do que é ser acadêmico? 

(A): A universidade é uma instituição milenar, significa que a função que ela 
cumpre, dentro da sociedade moderna, não é só medieval na origem, foi ganhando maior 
densidade, capilaridade na era moderna. A função da universidade tem sido basicamente a 
de formação cultural em nível superior; formação de quadros em áreas de conhecimento que 
interessam à sociedade e à produção desse conhecimento. A forma como isso vai se 
constituir ela vai ganhar no tempo. Eu penso que essa função universal da universidade 
continua presente, ou seja, o papel do professor enquanto formador de quadros e enquanto 
produtor de conhecimento permanece. Saiu de uma necessidade universal. As sociedades 
necessitam desse tipo de produto e nós temos só que entender que hoje no mundo 
contemporâneo há uma diversificação dos espaços de produção do conhecimento e de 
formação. Eu diria, sobretudo, de informação. Quer dizer, até há pouco tempo atrás recaía 
na escola e na universidade em particular, inclusive as fontes de informação. Hoje não é 
mais, a mídia está aí. Então o que nós estamos vivendo é uma reconfiguração, uma 
readequação do papel da universidade no contexto em que informação não é mais 
propriedade da universidade e a produção de conhecimento, graças as grandes empresas, 
também não é só mais propriedade da universidade. Então, é claro que isso altera a 
dinâmica da vida dentro da universidade, o papel da instituição pública dentro da sociedade. 
A universidade para continuar a cumprir a sua função primordial, tem que então repensar o 
seu status neste contexto, qual é a natureza desse conhecimento que ela produz e qual é a 
natureza da formação que ela contribui. Eu acho que, de qualquer maneira, a pesquisa na 
universidade é uma pesquisa associada à formação, quer dizer, a universidade é 
eminentemente uma escola de formação e tudo que ela produz tem por objetivo, também, 
formar. O que nós temos que talvez pensar é que a crise que as universidades hoje vivem 
tem que ser pensada como uma crise de modelo universitário, não a crise da instituição 
universitária, da sua essência, mas na sua forma de atuação. 

(Entrevistador): Essas formas de atuação da universidade alteram as formas de 
atuação dos professores e o papel desse professor? 

(A): Sim, claro. Nós temos uma transformação nas tecnologias de ensino, nas 
tecnologias de informação, no acesso à informação por parte do estudante e nós estamos 
tendo uma transformação na multiplicação dos espaços de produção do conhecimento. 

(Entrevistador): E uma diversificação também? 
(A): Sim, claro, uma diversificação. Agora a pesquisa realmente científica sempre é 

um produto caro. O papel do Estado vai continuar a ser proeminente nesse sentido. Mesmo 
nos países desenvolvidos, a maior parte dos recursos de pesquisa não vem das empresas, 
vem do Estado e a universidade é o espaço que ainda detém uma massa crítica, como em 
nenhum outro lugar, para poder desenvolver experimentos, seja na ciência básica, seja na 
ciência aplicada, e vai continuar durante muito tempo por ser essencial. Agora, o que está 
ocorrendo é que existe uma crise fiscal do Estado. Em minha opinião há uma crise fiscal no 
Estado e há um limite de investimento na massa salarial dos pesquisadores-professores por 
parte do Estado no mundo inteiro. Isso está obrigando a que se vá à busca de alternativas de 
remuneração que não fique apenas limitado aos salários. Claro que isso abre uma crise na 
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universidade, porque haverá setores mais dinâmicos relativamente ao mercado que 
conseguirão através de financiamento para projetos de pesquisa, bolsas para professores 
universitários que são pesquisadores para complementarem seu salário e ter até um ganho 
relativamente superior, em alguns casos, ao ganho tradicional de classe, e haverá áreas que 
terão dificuldades. As Humanidades e as Filosofias, essas áreas terão muito mais 
dificuldade. Então isso abre uma crise dentro da universidade. 

(Entrevistador): Seria uma crise de autonomia acadêmica do professor? Ele passa a 
pesquisar aquilo que o mercado está a apontar, aquilo que os editais de financiamento de 
pesquisa priorizam? 

(A): Sim, acho que isso existe. Agora, nós fazemos muito, em minha opinião, o mito 
da autonomia. O que é autonomia? O professor pesquisar o que ele quer? Se esse é o 
conceito de autonomia, ok. Vamos dizer, podemos questionar por que é mais legítimo o 
professor pesquisar o que ele quer do que pesquisar o que o mercado quer? Por que o 
mercado é ilegítimo e a vontade pessoal do professor é legítima? Quer dizer, esse conceito 
de privatização é complicado porque se privatizar a pesquisa que o mercado quer, e a 
pesquisa que o professor quer, não seria algo privativo também? Como o professor pode 
saber que o que ele quer é de interesse da sociedade? Por que o que o grupo interno da 
universidade quer é de acordo com o interesse da sociedade? Isso também é problemático. 
A sociedade pode estar desejando que a universidade desenvolva certo conhecimento 
aplicado e o professor não quer, ele pode estar achando que mais importante é fazer outra 
coisa. Então, não há privatização nesse caso? Quer dizer, porque a universidade se arroga a 
autonomia de dizer que ela acha o que é bom para sociedade e a sociedade não pode 
interferir dentro dela? O mercado é uma manifestação da sociedade. E não importa? Os 
movimentos sociais também fazem parte da sociedade. Então, o professor faz as pesquisas 
que interessam ao movimento social e ele está privatizando, por que é o movimento social? 

(Entrevistador): Não é mercado? 
(A): Não é mercado, quer dizer, o que é privatista? Porque o contrário de privatista é 

o interesse público. Mas o que é interesse público? Interesse público é o interesse de toda 
sociedade, que se manifesta pelas empresas, pelos movimentos sociais. Então, essa questão 
da universidade se fechar e dizer que só vai fazer o que ela quer e a sociedade tem que 
financiar o que ela quer, independentemente dela saber se isso vai estar de acordo. Os 
professores são pagos com impostos da sociedade. Então é uma área que não é tranquila, é 
um argumento que não é fácil de sustentar. O país precisa de energia ou precisa gerar 
combustível. Vem a Petrobrás e diz: nós precisamos de pesquisa, temos dinheiro para isso e 
o país está precisando gerar energia. Os professores têm o direito de dizer que não querem 
fazer essa pesquisa? A partir de que critério? De que premissa? E se fizerem, estão 
privatizando a educação superior, quer dizer, é uma área em que a crise, é inerente às 
transformações da sociedade. Agora, ela não pode enfrentar essa crise, não pode querer 
manter uma ideia de autonomia, baseada no contexto anterior. Ou ela se abre e enfrenta a 
crise e revê o seu modelo de atuação ou ela será superada. A crise não pode ser a proteção 
do passado, a crise tem que ser a criatividade do futuro. 

(Entrevistador): Então a natureza da profissão acadêmica, a natureza do trabalho 
acadêmico na sua percepção, permanece?  Formar e investigar, ensinar e pesquisar? 

(A): Isso permanece. Como formar e como investigar é que tem que ser enfrentado 
de forma aberta pela universidade. O que é formar e investigar no mundo que nós temos? 
Com as transformações tecnológicas que nós temos e que a própria universidade ajuda a 
desenvolver? 

(Entrevistador): Na sua percepção, os professores percebem isso? Eles reagem a 
isso? Como eles reagem a isso?  
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(A): Eu acho que há um problema na representação dos professores, que são os 
sindicatos, está defasada na discussão, quer dizer, ao defender só salário e não liderar um 
repensar sobre o modelo de universidade. Não é feito isso. Faz com que a universidade não 
assuma a hegemonia da própria discussão da sua própria transformação. E ela vem por 
roldão, pela própria pressão do jogo do mercado, porque a universidade está na defesa e não 
está no ataque. Eu acho que a insegurança dos professores, primeiro: é o isolamento. Não há 
um vínculo orgânico dentro das universidades, entre os vários grupos. Os grupos existem 
como ilhas separadas entre si, portanto não são capazes de pensar a instituição como um 
todo. São capazes só de pensar sua atividade e não a universidade como um todo. Se não 
houver um repensar na instituição como um todo, a crise vai continuar. Dou um exemplo: o 
que é formar hoje? É ir para sala de aula dar matéria ao aluno; é escrever, anotar e copiar? 
Isso é um tanto defasado. A universidade não reconhece que a forma dela ensinar está 
obsoleta. 

(Entrevistador): Quer dizer, estão mudando os perfis de formação? 
(A): Exatamente. 
(Entrevistador): E a universidade não vem respondendo a isso? 
(A): Exatamente. O que significa dizer: “estou dando 16 horas de aula”? São 

necessárias 16 horas de aula? O aluno precisa ficar em sala de aula o tempo inteiro? E a 
hora do estudo, do livro? O aluno hoje entra e passa o dia inteiro em sala de aula e  não tem 
tempo nem para estudar. Então como é que é feita a contabilidade do trabalho docente? 
Como é que tem que ser uma relação de ensino-aprendizagem hoje? Qual é a carga horária 
necessária efetivamente? Precisa de 4, 5, 6 horas de aula por semana para mesma turma? Ou 
bastariam duas, com orientação? Mas tem que dar orientação. Isso é contabilizado na carga 
horária do professor? 

(Entrevistador): Isso vai gerar também mudanças de metodologia de ensino? 
(A): Exatamente. Não se está enfrentando como deveria essa questão. Fica-se 

apenas na defesa. Então eu acho que a crise do docente também é a crise da sua visão de 
mundo, do seu papel na sociedade porque ele não está levando às últimas consequências o 
que está acontecendo e tem receio de enfrentar. E não pode ter receio de enfrentar. É a 
mesma coisa dizer: “eu sou contra a globalização”, mas o que é ser contra a globalização? É 
permanecer no Estado-Nação? O país isolado, numa aparente autonomia que nunca existiu 
nem no passado? Você é contra a globalização e você é a favor de quê? Do local contra o 
global? Do país contra a integração? Você é a favor da raça contra a integração universal de 
raças? O que é isso? Quer dizer, negar a história, negar os acontecimentos históricos, é ser 
conservador. O problema não é a globalização em si, o problema são os destinos dessa 
globalização, que eu tenho que estar dentro dela, não ser contra ela, eu tenho que influenciá-
la, mas para isso tenho que mudar meus aparelhos de mentalidade e aí é que está a grande 
crise do professor. O professor universitário se nega ao enfrentamento da mudança de 
mentalidade. Eu pergunto: como uma categoria que é feita exatamente para inovar e 
transformar, não quer mudar a mentalidade? Então é uma contradição interna, quer dizer, é 
uma crise, eu penso que é uma crise de uma geração, de um padrão de formação de 
mentalidade dentro da universidade que está sofrendo as consequências das transformações 
e terá de emergir uma nova mentalidade do professor universitário, se ele quiser sobreviver 
e estiver afinado com o mundo. 

(Entrevistador): Você falou um pouco a respeito dessa questão da globalização, das 
exigências de qualidade. Como o professor está respondendo a isso? 

(A): Há uma grande reação contra avaliação e contra planejamento. Isso faz parte de 
uma mentalidade que precisa ser superada. Por que nós achamos que o aluno tem de ser 
avaliado e achamos que nós não temos de ser avaliados? O político é avaliado de 4 em 4 
anos, a cada eleição. Em toda sociedade se faz avaliação. Nós mesmos avaliamos os nossos 
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estudantes. Por que nós não queremos ser avaliados em alguma instância? Inclusive entre 
pares... 

(Entrvistador): Mas você percebe que há essa resistência? 
(A): Há sim, há uma resistência. Então, o professor universitário acha normal que 

ele entre na universidade por um concurso público, faça carreira sem precisar apresentar 
nenhuma titulação ou produção, dar aula a vida inteira sem que essa aula seja avaliada por 
ninguém. Ninguém sabe o que ele está fazendo em sala de aula e ele acha que isso é natural. 
Quer dizer, se nós não nos abrirmos a que nós temos que também ser avaliados, que nós 
também temos que prestar contas, tem que ter padrões de produção de produtividade. Agora 
é claro que esse modelo de avaliação não pode ser feito de uma maneira tão rígida e 
burocrática que não reste espaço para inovação, para a meritocracia, para outras formas de 
produtividade e assim por diante. Não é o fato de eu publicar dez ou dois artigos, por 
exemplo, quem publica dez publica mais do que publica dois? E a qualidade do que publica 
e assim por diante. Não pode chegar também nessa paranoia. Nós temos que fazer uma 
avaliação dentro de contextos mais amplos e mais qualitativos, mas tem que ter avaliação. 
A forma da avaliação nós temos que discutir porque também ela pode ser perversa, mas não 
posso ser contra a avaliação. E outra coisa: eu penso que tem que ser resgatado na 
universidade uma cultura maior da colegialidade. Há pouca colegialidade na universidade, 
há reuniões burocráticas, mas não há colegialidade. Não se discute. Os professores não 
discutem entre si o estado da arte de um curso. O projeto pedagógico é algo burocrático. Há 
o trabalho isolado, etc. Ou seja, se não há uma proposta de um modelo de universidade, 
qualquer reação a essas mudanças é só defesa ou é só justificativa. Então tem pouca 
consistência. 

(Entrevistador): E você percebe que a reação é mais de defesa do que uma reação 
de... 

(A): Mais de defesa do que propositiva. Eu acho que a universidade brasileira, por 
exemplo, tem que estar permanentemente em crise enquanto a escola pública for péssima, 
porque nós estamos formando os formadores. Como é que a gente não se coloca em crise 
por isso? Como é que, por exemplo, o Curso de Pedagogia não se coloca em crise porque os 
pedagogos que são formados não estão ensinando os alunos a pensar matematicamente? 
Nós não estamos formando professores adequados. Temos que estar em crise. A instituição 
universitária tem de estar em crise, enquanto essas situações não se encaminharem. Não 
temos que nos defender, nós temos que nos questionar. A natureza da nossa instituição é de 
estarmos permanentemente incomodados com a situação da realidade, não queremos nos 
conformar com a realidade e as nossas práticas internas da instituição têm que estar sempre 
afinadas com esse incômodo, nós temos que sempre estar buscando alternativas e não nos 
conformando e nos defendendo como se fossemos um corpo cuja finalidade é de existir em 
si próprio. E não é. Se nós não nos atentarmos a isso nós seremos superados como 
instituição. Não é em pouco tempo, não será nos próximos 50 anos, mas poderá ser nos 
próximos 100. 

(Entrevistador): Ou seja, os problemas começarem a ser encaminhados e 
pesquisados fora da universidade e não justificam a própria existência da instituição, quer 
dizer... 

(A): Exatamente, exatamente. 
(Entrevistador): Quer dizer, projetando isso, você vê a possibilidade de uma 

transformação no que faz o professor? 
(A): Claro, lógico. Acho que a realidade é dinâmica. Claro que sim. Aí um jogo de 

possibilidade está sendo em aberto. A competição, quer dizer, a entrada pesada do mercado 
na área de educação cria um nível de competição considerável, e quando se entra num nível 
de competição considerável, nós temos sempre que pensar o seguinte: a necessidade pela 



5 

educação existirá sempre, da sociedade. Toda geração precisará ser educada, então sempre 
vai se buscar essa educação e é claro que quando existe uma oferta maior diante de uma 
demanda por educação é claro que o fator diferencial vai ser sempre a qualidade. Se eu 
posso pagar R$ 300,00 por um curso e posso pagar por outro R$ 1.500,00 sendo ele melhor, 
eu vou procurar o melhor. É a mesma coisa do que um restaurante, sempre as pessoas vão 
buscar restaurante. Não tem mercado para todos os restaurantes, mas terá para alguns. Quais 
são aqueles que serão privilegiados? É uma comparação meio brusca a educação com o 
restaurante, mas não importa. Eu estou pensando nos interesses determinados por 
necessidade. Buscar se há um restaurante cujo preço seja razoável na média, mas com 
qualidade da refeição. Então eu acho que as instituições estão buscando cada vez mais 
qualidade. Estão buscando. Não há saída para isso e qualidade significa boa gestão, 
capacidade de gestão, planejamento, bons professores e boas condições do ponto de vista do 
conteúdo e do ponto de vista da ética, o cumprimento de tarefas que são definidas no 
contrato de trabalho e assim por diante. 

(Entrevistador): Existe uma competição por alunos, uma competição por recursos, 
uma competição por reconhecimento, etc. Quando a universidade vai distribuir carga de 
trabalho do professor ou vai distribuir recursos ou vai contratar novos professores, essas 
questões influenciam?  

(A): Claro que sim, agora, uma instituição de ensino tem que pensar o seguinte: uma 
instituição de ensino que só pensa no lucro está condenada ao desaparecimento, quer dizer, 
ela tem que trabalhar com certo lucro baixo, no caso das instituições privadas, porque há 
que dar as condições acadêmicas para os professores poderem produzir e ter a qualidade. 

(Entrevistador): Essas condições têm, no geral, tanto nas IES públicas quanto nas 
IES privadas, piorado? Melhorado? Interferido neste trabalho do professor? 

(A): Eu não vejo que tenha melhorado. Eu acho o seguinte: há um limite a partir do 
qual o rendimento cai na docência. A docência não pode ser uma atividade massificada, 
com este ponto definido... [pausa] 

(Entrevistador): Você estava falando de massificação, essa chegada de novos 
públicos à universidade, o mito de número de alunos, a abertura da universidade para novos 
públicos, como é que isso, na sua percepção, afeta o trabalho acadêmico, a profissão de 
professor universitário? 

(A): Eu acho que há uma exigência de certa diversificação do atendimento da 
universidade às novas demandas de formação. Dou exemplo: educação continuada. A 
universidade vai ter que dar conta da educação continuada não só com cursos de 
especialização, mas cursos de curta duração, para as várias profissões e isso vai exigir carga 
horária do professor, vai exigir participação do professor em outras atividades. Eu acho que 
é verdade que nós temos um aumento no número de demanda de estudantes sim, mas nós 
temos também cada vez maior acesso à informação, sendo inclusive bibliográfica. Então o 
papel da sala de aula e outras estratégias de formação vão ter que ser compatibilizadas. 

(Entrevistador): São novos modos de trabalhar? 
(A): Sim, novos modos de trabalhar, novas formas do professor se corresponder 

com o estudante, contatos mais diretos e personalizados, o aprendizado vinculado direto a 
programas de pesquisa ou de extensão. Então terá de haver certa flexibilização curricular. A 
própria concepção do que seja graduação tem que ser repensada porque antes a graduação 
era a ideia de formar para ter a habilidade e a competência profissional definitiva. Hoje não 
dá mais. [pausa] 

(Entrevistador): Você falava de mudanças, mudanças curriculares, de formação... 
(A): É, então, porque se nós pensarmos bem, a graduação era vista muito, e ainda é 

vista hoje, de uma forma inclusive equivocada. O mundo de hoje, não que o mundo passado 
o use, como uma especialização profissional, enquanto que hoje a graduação cada vez mais 
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vai ser o espaço de formação dos fundamentos de um determinado campo do conhecimento, 
mas não mais do que isso. O volume de conhecimento é tamanho hoje, para cada área, que a 
graduação não dá mais conta. Então não adianta mais nós pensarmos na graduação como 
um volume quantitativo de carga horária de aula como se isso fosse garantir alguma coisa. 
E aí qual o papel do professor nisso. Quer dizer, o que tem que ser a graduação hoje? 
Coloco só um problema para nós pensarmos. Então o campo sai dos professores 
especialistas ou dos professores propedêuticos? 

(Entrevistador): Você quer dizer, diversificar os tipos de formação? 
(A): É. Dou um exemplo na minha área: vale à pena formar um aluno na graduação 

para trabalhar com a Sociologia Rural? Então vamos precisar de professores de Sociologia 
Rural, alguém especializado só em Sociologia Rural para que o aluno seja um sociólogo do 
mundo rural? Isso não cabe mais. Hoje a exigência profissional não vai exigir um 
sociólogo, pode até ter um especialista do mundo rural, mas ele tem que transitar em muitas 
áreas ao mesmo tempo. Então nós temos uma graduação que é estruturada de modo que o 
aluno para ser sociólogo tem que fazer Sociologia Rural, Sociologia Urbana, Sociologia da 
Adolescência... Isso forma o melhor sociólogo? (só para levantar o problema) e se isso não 
forma o melhor sociólogo, usar um projeto pedagógico, gastando tempo com essas coisas se 
isso vai ser resolvido depois da graduação, na vida profissional, e ele vai ter que voltar à 
universidade em busca, em função das oportunidades de trabalho, e aí ele vai buscar uma 
especialização do conhecimento. 

(Entrevistador): Mas o mercado não quer o oposto? O mercado não quer o indivíduo 
pronto?  

(A): O mercado quer a pessoa preparada culturalmente, com capacidade de 
raciocínio, se possível dominando uma língua e com capacidade de interpretação e domínio 
conceitual básico dos fundamentos da profissão e com capacidade de se autodesenvolver. 
Os nossos alunos foram treinados a se autodesenvolver ou foram treinados a copiar o que a 
gente diz?  Então é isso que tem que estar em questionamento. Então às vezes a gente gasta 
rios de aulas desnecessariamente. Então a carga horária do professor tem que ser 
contabilizada de outra forma, não só em sala de aula. Isso aí tem que mudar, isso faz parte 
da crise, os professores só servirem como professores de sala de aula, isso não é mais o 
papel do professor. 

(Entrevistador): Uma pergunta que eu gostaria de lhe fazer é: quais são as dinâmicas 
no interior da Universidade que facilitam ou dificultam essa mudança de concepção, essa 
mudança de atuação? Você falou um pouco do trabalho por colegiado, essa colegialidade 
está presente na universidade? Como funcionam os departamentos nessa questão? 

(A): Acho que a cultura departamental está obsoleta. Acho que o departamento é 
uma cultura obsoleta na universidade por que ela é corporativa e é alienada da 
responsabilidade na qualidade do ensino da graduação. Então acho que a estrutura 
departamental tem de ser implodida. Depois, eu acho que na atividade do professor, tem que 
haver maior planejamento coletivo da atividade do professor em função de um projeto 
coletivo, onde o ensino não pode ser pensado separadamente de pesquisa e extensão. Essa 
visão de totalidade tem que ser um planejamento feito coletivamente, por uma estrutura que 
favoreça isso e a estrutura departamental não favorece isso. 

(Entrevistador): E os professores também reagem a isso? 
(A): Reagem, e se escondem atrás do departamento. 
(Entrevistador): E reagem diante de uma proposta de planejamento coletivo, de 

pensar, sentar junto? 
(A): Exatamente. E eu acho que também o que tem que motivar uma maior 

dinamização do trabalho na universidade é a carreira. Eu sou contra a estabilidade da 
carreira docente na origem. Eu acho que a estabilidade é uma conquista progressiva, tem 
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que ser uma garantia que se dá no momento do amadurecimento da atividade do professor 
por critérios bem definidos e são critérios de mérito. 

(Entrevistador): Mediante avaliação e progressão? 
(A): Exatamente. Eu acho que não é possível uma transformação global de tudo isso 

sem um repensar do modelo de universidade. Agora, claro que isso vai se dar por processos 
paralelos, concomitantes, contraditórios no qual algumas coisas vão avançar e outras vão 
ficar para trás, porque a realidade é muito complexa. Há reações, ações, reações, há 
resistências e então isso não é fácil, num serviço, de conduzir, mas nós temos que ter 
consciência do quadro. E eu acho que o quadro é esse, os desafios são esses. Eu acho que 
vai ter que haver uma mescla de várias situações... Eu penso que a atividade do ensino tem 
que ser repensada dentro de outros padrões de comunicação e a relação do professor com o 
estudante tem que ganhar também condições mais particulares. Ninguém aprende apenas 
numa sala, tem que ter o momento da orientação individual, isso aí tem que fazer parte do 
trabalho do professor, tem que ser contabilizado. Agora há também um problema ético, 
porque isso aqui tem que ser eticamente assumido pela categoria. E cumprido. 

(Entrevistador): Não é só um “faz de conta” do plano individual de trabalho do 
professor na distribuição de sua carga horária? 

(A): Exatamente, exatamente. Eu acho que é um conjunto de coisas que apenas 
espelham que nós estamos vivendo. Mudanças de modelo e essa instabilidade, esse 
sentimento, essa sensação que os professores têm de insegurança, de não pleno domínio do 
que está acontecendo é reflexo dessa situação toda e eu acho que a saída para isso é o 
professor enfrentar como categoria, como um todo, as transformações, não negá-las, mas 
enfrentá-las. Eu acho que é isso que está faltando. 

(Entrevistador) Você gostaria de acrescentar algo? 
(A): Não. 
(Entrevistador): Obrigada. Obrigada por sua colaboração. 
(A): Um bom trabalho, então. 
 
 
ENTREVISTA COM A PROFESSORA JOANA, REALIZADA NO DIA 

16/04/2009. 
 

 (Entrevistador): Boa tarde professora. Meu estudo deseja investigar como as políticas 
de educação do ensino superior repercutem na profissão acadêmica. Num primeiro 
momento vou entrevistar professores.  Eu não queria vincular a cargos, mas pessoas-
chave que eu identifico que podem me ajudar a iluminar esse campo. A partir daí eu vou 
elaborar um questionário para um inquérito nas universidades paraenses, trabalhando 
essa segunda fase da pesquisa quantitativa. Então essa primeira fase é exatamente para 
tentar perceber qual é a concepção do tipo de trabalho que se espera hoje de um 
acadêmico na universidade? O que se espera de um professor universitário hoje? 

(J): Tu me pedes mais no meu lugar, como professora? 
(Entrevistador): Como professora e a sua visão como gestora também, na área de 

administração acadêmica. Você é professora na graduação e no mestrado e você 
trabalha com pesquisa. Quer dizer, na sua visão, desde que entrou aqui como professora 
como é que você vê o impacto das políticas educacionais na profissão acadêmica? 
Desejo compreender, como é que os professores têm respondido a isso.  

(J): Eu acredito que hoje há um conjunto de definições das políticas do ensino 
superior, que vem constituindo um novo tipo de posicionamento dos profissionais no 
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interior das instituições e isso se manifesta em diferentes dimensões. Deparamo-nos 
com posturas muito reativas e posturas propositivas em relação a essas políticas ou ao 
tipo de ingerência que ocasionam no trabalho acadêmico. Atualmente, reconfiguram-se 
o modo de planejamento das ações no interior das universidades, o formato e o escopo 
dos projetos de pesquisa, o formato e dinâmica dos programas de pós-graduação, e esse 
é o quadro que se redesenha, a partir de um conjunto de formulações com as quais 
objetivamente, nós lidamos no espaço, sobretudo de uma universidade pública. Agora, o 
que isso tem, demonstrado? Mais recentemente deparamo-nos com a lógica da 
produtividade e as gritas gerais contra as exigências de produção ou ao produtivismo. 
Hoje se sabe que há uma lógica posta, que essa é a regra do jogo colocada no interior 
das universidades e que essa lógica incide nas formas de financiamento público para a 
pesquisa, para a pós-graduação ou para o ensino de graduação. É preciso, entretanto, 
que no interior das universidades tenhamos respostas, respostas críticas e não 
imobilistas em relação às políticas públicas para a educação e o ensino superior. No 
interior do programa de pós-graduação, por exemplo, esse conjunto de formulações nos 
coloca regras muito claras que têm nos orientado em relação a essa dinâmica. 
Obviamente essas emanações contribuem para a produção de outro perfil do professor. 
Hoje os professores precisam estar permanentemente atentos a um tipo de meta de 
produtividade que precisam alcançar para se manter num programa de pós-graduação e 
isso apresenta positividades e negatividades. Esta é uma regra hoje muito clara, posta 
para os programas de pós-graduação, e creio que deveremos passar do estágio de ficar 
“berrando” contra as exigências postas, para promover articulações que incidam em 
ações mais competentes, tendo em vista essas limitações que se colocam. Atualmente 
nossos projetos de pesquisa precisam ser projetos possíveis de concorrer a editais e seus 
enquadramentos. Então, sem “vender a alma ao diabo”, nós temos hoje nos orientado 
para fazer isso, e considero extremamente inteligente amealhar maior volume de 
recursos públicos para o desenvolvimento das ações precípuas da universidade, lidando 
de modo consequente com regras do jogo que não nos afastem objetivamente das metas 
que temos dentro do nosso escopo, que é a produção e disseminação do conhecimento 
em um programa de pós-graduação, dentro de determinada regra, de determinada lógica, 
para além de posturas imobilistas. Certamente isso cria uma situação de estresse 
também muito grande, sobretudo, para as pessoas que optam por estar na pesquisa 
vinculada à pós-graduação e que se encontram extremamente sobrecarregadas por um 
conjunto de demandas e respostas que precisamos dar. Isso leva-nos, inclusive, a criar 
determinados artifícios para sobreviver a regras que nem sempre, levam em 
consideração muito do que definimos como uma produção qualitativa, mesmo para um 
programa de pós-graduação. 

(Entrevistador): Você vê alguma perda de autonomia do professor por ter que <aspas> 
“se submeter” a essa lógica ou a esses balizamentos?  

(J): Na verdade, entendo que esse quadro nos coloca a necessidade de construir outras 
margens de autonomia relativa. Nós estamos numa universidade pública, então para mim é 
absolutamente pertinente que em um governo o Estado tenha políticas balizadoras para essa 
instituição. Então nenhum professor entra numa instituição pública achando que adentra em 
um espaço de soberania. Em uma universidade pública podemos nos movimentar no espaço 
de uma autonomia relativa, que é bastante fluida e que nos possibilita, por exemplo, 
pesquisar temas e perspectivas que, provavelmente, em outro tipo de instituição, não 
pesquisaríamos. Eu tenho a possibilidade de pesquisar teorias filosóficas no campo do 
currículo e eu não tenho clareza se em outras instituições eu poderia fazer isso com a 
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mobilidade com que posso fazer no interior de uma universidade pública. Então eu penso 
que o que nos configura talvez seja a nossa margem de autonomia relativa, que nos 
possibilita construir outros campos de autonomia, embora sempre tenhamos que lidar com 
novas amarras; trata-se, então, de um processo. A leitura que eu tenho disso hoje não é mais 
a leitura de um estado opressivamente interventor, e de uma política efetivamente má, que 
oprime incautos professores. Considero que as políticas possibilitam margens de ação para 
os professores, e que as regras que temos hoje nos possibilitam fazer uso de determinados 
elementos de um trabalho acadêmico, com certa qualidade, mas obviamente com 
limitações. Reconheço, entretanto, que há um tipo de demanda institucional por vezes muito 
acelerada, que incide em situações de estresse, de disputas internas, de sobrecarga do 
trabalho docente. Acho que isso é evidente porque cada vez mais no meu ponto de vista 
exige-se o perfil de um professor que faz ensino-pequisa-extensão. Não é um professor 
exclusivamente pesquisador ou gestor, por exemplo; é um gestor que continua fazendo 
gestão, ensino, pesquisa e extensão, diferentemente de um perfil de docente administrador. 
Eu diria de um sujeito que ao mesmo tempo em que faz a gestão, faz o ensino, faz pesquisa 
e faz extensão num quadro de intensificação de trabalho. É inegável, entretanto, que ao 
mesmo tempo em que esses balizamentos se colocam de forma mais forte no interior das 
universidades públicas, é visível também que há insumos maiores nesse campo, 
configurados em linhas maiores de financiamento que por vezes nos impossibilita de 
abarcar a dinâmica dos editais. Agora se trata realmente de uma política de incentivo via 
editais que constituem situações de concorrência e que mobilizam muitos esforços para 
abarcar esse conjunto de chamamentos que se colocam. 

(Entrevistador): Então você não vê, assim, uma agenda de pesquisa ou uma agenda para 
os cursos de graduação, que culmina nessa perda de autonomia...? 

(J): Eu acredito que há uma margem de ação, por exemplo, quando se definiu políticas 
curriculares para graduação. É óbvio que trabalhar com diretrizes curriculares e/ou trabalhar 
com currículo mínimo, implica processos absolutamente diferentes do ponto de vista 
político e acadêmico. Então reconheço que, a partir do momento que temos diretrizes, não 
mais currículos mínimos gozamos numa universidade de uma relativa autonomia, eu diria 
até uma autonomia bastante elástica para propor projetos pedagógicos dos cursos. Essas 
margens de possibilidade colidem com as leituras que se fazem de uma relação linear entre 
ditames de organismos internacionais e do que acontece, efetivamente, no interior das 
universidades. Considero que temos no interior de uma universidade pública uma margem 
de autonomia relativa bastante confortável para construir projetos pedagógicos que sejam 
mais afinados com o que defendemos no campo da política de formação de professores, por 
exemplo, no caso mais específico da área de educação. 

(Entrevistador): E como fica a questão, por exemplo, da avaliação externa, do ENADE? 
(J): Considero que essas regras não são tão definidoras do que propomos enquanto 

projeto formativo no interior de uma faculdade de educação. Considero que as 
universidades públicas lidam de uma forma mais elástica com as políticas avaliativas. Por 
exemplo, não nos impacta diretamente aqui ter um conceito baixo no Provão, isso não nos 
inferioriza no Instituto de Ciências da Educação porque temos uma leitura crítica dessas 
mensurações em relação ao que consideramos, efetivamente, um processo de avaliação. Os 
próprios estudantes têm condições reativas em relação a isso, então há críticas. Reitero, 
entretanto, que o papel do estado inclui a proposição de balizamentos e que sistemas de 
avaliação são importantes. Obviamente que nós temos críticas em relação aos sistemas 
nacionais padronizados, mas a existência deles, com os problemas que visualizamos não 
nos coloca em posição adaptativa ou engessada. Tenho a impressão de que no interior de 
uma universidade pública como a nossa, por vezes agimos virando as costas para esses 
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ditames. Certamente, como gestora, tenho a responsabilidade institucional de não 
inviabilizar a vida dos sujeitos postulando atitudes tão reativas e irresponsáveis. Mas tenho 
uma leitura de que nós temos uma margem de ação com muitas possibilidades, com 
possibilidades de aprimoramento, de constituição da carreira, do ponto de vista salarial, das 
condições de vida dos alunos que trabalham conosco e de poder estruturar os trabalhos no 
interior da universidade. Lidamos com o confronto de legislações que se chocam entre si, 
mas ao mesmo tempo temos uma dinâmica institucional que possibilita que na discussão e 
no trabalho coletivo e propositivo consigamos exercer autonomia relativa diante dessas 
determinações, considerando que o nível de controle não é tão intenso quanto se imagina. 
Penso sempre nessas políticas e nessas diretrizes, como processos híbridos que incluem 
permanentes negociações, ou seja, não há políticas essencialmente más, políticas 
essencialmente danosas, essencialmente vis, contra um trabalhador incauto. As políticas se 
metamorfoseiam ao entrarem em contato com as condições objetivas e subjetivas que 
atravessam as universidades. Grande parte do que defendíamos para as universidades 
públicas encontra-se presente nos textos que balizam as políticas. Podemos identificar que 
as Diretrizes Curriculares para o curso de Pedagogia, com todas as críticas que tenhamos a 
elas, se aproximam muito do desenho que nós temos hoje do curso de Pedagogia no interior 
da Universidade Federal do Pará. 

 (Entrevistador): Como você vê essa questão da expansão? A Universidade Federal do 
Pará é uma das maiores do país. É uma das federais que tem o maior número de alunos na 
graduação, não é? Essa expansão, esse crescimento, juntando a outras políticas, tem 
alterado o trabalho acadêmico dentro da universidade? O que tem trazido, por exemplo, 
para o professor especialmente, lidar com essa situação? 

(J): Considero positiva a expansão da universidade. Certamente isso tem implicações para 
o trabalho docente. Uma das implicações que é possível identificar hoje, sobretudo em uma 
instituição como a UFPA, numa unidade como a que eu trabalho, que exercita uma 
dinâmica de discussão e deliberação coletiva, é que, por conta do conjunto de demandas que 
as políticas e os editais nos colocam, há uma tendência de esvaziamento de práticas mais 
coletivas para uma ênfase no trabalho  individual ou em pequenos grupos de pesquisa. 
Então estamos todos envolvidos em dois ou três projetos de pesquisa, envolvidos em mais 
de um projeto de extensão, em cursos de especialização que por vezes são financiados, num 
conjunto de atividades que diminuem a presença docente no trabalho institucional coletivo. 
Então, é evidente hoje, por exemplo, no interior da universidade o processo de fragilização 
de suas instâncias colegiadas. 

(Entrevistador): Quer dizer, essa questão da competitividade tem levado a... 
(J): Uma perda, a algum tipo de prejuízo em relação à colegialidade, que é uma marca 

regimental e cultural da universidade. Nos Institutos que têm essa tradição, essa história de 
discussão mais coletiva isso é bastante evidente. Por vezes conversamos com os demais 
colegas diretores e tem-se hoje mais dificuldade para reunir professores, para discutir 
coletivamente questões da universidade, do interesse coletivo. Os professores têm hoje uma 
agenda intensa marcada por um conjunto de demandas que os colocam em rede com outras 
universidades, em múltiplos projetos, em variadas situações de docência e exigências de 
produção acadêmico-científica. Embora tenha ainda um corpo de professores, que apesar de 
ser uma das maiores universidades, não tem o maior corpo docente. Então a UFPA 
expandiu o conjunto de suas ações e esse crescimento não foi proporcional ao número de 
professores e, isso leva a uma sobrecarga de trabalho administrativo, técnico e docente. A 
política de editais leva por vezes a posturas marcadamente individualistas. Então o sujeito 
que consegue vencer determinado edital equipa sua sala, monta seus equipamentos, tem 
uma sala melhor que as outras, publica, realiza intercâmbios, seleciona mais bolsistas num 
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esforço individual, na disputa de recursos públicos mais do que por esforços que se deem no 
âmbito coletivo. Considero um dos grandes problemas esse abalo no sentido do 
comprometimento da colegialidade, no interior das universidades. Outra forma de 
colegialidade mais virtual parece estar se instaurando nos intercâmbios que fazemos de 
forma não presencial. Então talvez estejamos presenciando outra configuração de trabalho 
coletivo que se dá de modo diferente do trabalho coletivo mais presencial. 

(Entrevistador): Esse aluno que está chegando hoje aqui, por esse processo de 
crescimento da instituição, de massificação, tem demandado outra postura do professor? 
Outras ações? Como é que o trabalho acadêmico do professor, o trabalho pedagógico sofre 
com isso, se impacta com isso? 

(J): Bem, o que nós percebemos é outro patamar cultural docente e discente. Isso pode ser 
visto em suas articulações com o tipo de escolarização básica que nós temos e com as 
condições de vida das pessoas. Temos hoje um novo perfil de aluno que desafia a 
universidade, desafia as nossas práticas tanto no sentido do que ele traz para a universidade 
quanto no sentido do tipo de lógica que tem a universidade. Um tipo de lógica que tem 
ainda no ensino de graduação, com um enorme descompasso entre o que os jovens desejam 
ao entrar aqui e o tipo de estrutura e dinâmica que a universidade oferece. Então há uma 
queixa muito recorrente dos professores, sobretudo de que há uma inadequação entre esse 
projeto de vida, esse tipo de aspiração, as condições objetivas daqueles que chegam aqui, e 
o tipo de movimento que tem a universidade, seja pelas ordenações no campo do 
conhecimento, seja pela disponibilidade que as informações têm hoje, em outros meios que 
não o da universidade, seja pela fragilidade da formação e da escolarização que esses alunos 
apresentam, do tipo de estrutura que a universidade em seu interior tem. 

(Entrevistador): E esses professores como lidam com isso? 
(J): O que eu tenho sentido é que há uma espécie de desestímulo dos professores em 

relação a isto. Percebo certo desencanto. O que nós temos procurado agora, na reformulação 
do projeto pedagógico do curso é tentar “antenar” um pouco mais este curso não por pontos 
imediatos, com o nosso tempo, com a movimentação do conhecimento mais ágil e 
diversificado, com esse sujeito real que está aqui, com os jovens reais que estão aqui e com 
as condições do próprio professorado. Então na verdade me passa assim, a sensação de que 
há certo desencanto e que talvez não tenhamos tido atitudes muito propositivas em relação a 
isso.  

(Entrevistador): Como encarar isso? 
(J): O que eu vejo de mais imediato é uma tentativa de construção de um projeto 

pedagógico que possa colocar, mobilizar novas forças, novas fontes de conhecimento e 
novas formas de diálogo com nosso tempo. Mas isso não é tudo. Há certamente um novo 
tipo de aluno aí presente, um novo tipo de professor que tem um tipo de formação que é, 
atualmente, mais desafiada. Acho que mais do que nunca nós estamos mais aflitos diante 
das exigências de nos tornarmos professores atuais, contemporâneos, capazes de construir 
respostas descolonizadas num processo desigual em relação à velocidade da informação, à 
sofisticação do conhecimento em meio a programas jovens de pós-graduação, trabalhando 
em jovens universidades, com culturas de trabalho ainda sendo constituídas e revistas. 

(Entrevistador): O que eu queria mesmo era tentar captar de início essa realidade, 
enxergar um pouco essa questão das condições do trabalho, desses efeitos, desses impactos.  

(J): Eu não tenho uma visão muito pessimista. Eu tenho uma visão crítica sobre isso, 
mas... Eu acho que as margens se apresentam, elas existem e eu acho que nós temos que ser 
críticos e propositivos. 
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(Entrevistador): Você vê alguma recomposição, como natural, de mudança na 
universidade? 

(J): Eu acho que é fato que é uma luta inglória você insistir em um modelo nostálgico de 
uma universidade idílica. Considero que esta é a universidade do nosso tempo, e que 
precisamos construir padrões éticos, de produção de uma vida decente, de uma vida humana 
e com qualidade para as pessoas, mas não tenho uma visão de que é a universidade a 
instância que vai resolver essas questões Trata-se de um processo histórico de 
reconfiguração das universidades que apresenta potencialidades, impasses e perspectivas 
cuja resolução dar-se-á igualmente no processo histórico-cultural. 

(Entrevistador): O professor sempre se adaptou às mudanças, sempre acompanhou a 
própria universidade? 

(J): Acredito que as pessoas constroem várias formas inteligentes de responder aos 
desafios e impasses de seu tempo, não só em termos de necessárias adaptações, mas em 
termos de reação consequente às virulências das mudanças e identifico que algumas 
mudanças contemporâneas, absorvem reclames históricos dos próprios professores ao 
mesmo tempo em que respondem a acordos, a responder a programas de governo, a outras 
situações. Então é justamente nessa margem híbrida que precisamos agir. 

(Entrevistador): Obrigada professora. Mais uma vez obrigada. 
(J): Bom trabalho. 
 

 
ENTREVISTA COM A PROFESSORA VILMA, REALIZADA NO DIA 24/04/2009. 

 
(AC): Bom dia V. Agradeço sua disponibilidade para a entrevista. Nós 

desenvolvemos a nossa atividade como professores universitários num contexto instável, 
com mudanças de toda a ordem. Gostaria que você falasse sobre quais mudanças estão 
afetando o trabalho acadêmico e a universidade como local de trabalho do professor. Quero 
dizer: as políticas colocam aos professores quais exigências? As políticas trazem à 
universidade uma exigência de maior produtividade? Como é que isso tem afetado o 
trabalho acadêmico, a condição de professor? Quais são os desafios, as dicotomias? 

(V): Olha Ana Célia, eu vou te responder na ótica de quem está no movimento 
docente como é que esses problemas às vezes chegam na ADUFPA. Chega a um ponto que 
inclusive, fiquei pensando assim: de repente a Associação virou um espaço, uma delegacia, 
onde os professores a procuram para reclamar dos seus problemas, com processos inclusive 
jurídicos. Procuram a entidade para se defender de processos que são abertos contra eles no 
exercício da sua profissão. Então você tem no Setor Jurídico da ADUFPA uma gama de 
processos em que a advogada acompanha os professores em defesa dos professores, nas 
relações de trabalho na universidade. Há um processo muito grande de cobrança em cima 
dos professores os quais não estavam habituados a isso, porque havia certa liberdade 
acadêmica antes dessas mudanças. Medidas que vem sendo, a partir da década de 90, 
implantadas nas universidades federais, e tem afetado profundamente. Você vê professores 
correndo para se aposentar por que temem qualquer medida que venha afetar sua 
aposentadoria. O que antigamente não existia. O professor tinha prazer de ficar na 
universidade, mesmo já tendo tempo para se aposentar. Então há toda uma correria para a 
aposentadoria por conta de não perder direitos e ao mesmo tempo, você tem um processo 
profundo de estresse dos professores dentro da universidade. Eu não sei te precisar, mas o 
setor médico tem esse acompanhamento. Inclusive por conta disso há uma medida recente 
do Governo Federal exigindo que os professores anualmente façam todos os exames 
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médicos. Quer dizer, por conta, acredito nesse problema de estresse, de aposentadorias, pois 
o tempo mexe na condição dos professores por conta dessas políticas. Os outros, os que 
trabalham na pós-graduação, são os mais afetados e por quê? Por causa das cobranças de 
produtividade. Atualmente, quando somos confrontados, apertam-se todos os professores e 
você vê o reflexo disso quando vai analisar a estatística, a relação aluno/professor. Chegou 
a um ponto na análise que eu fiz do tempo da educação superior no período de 91 a 2004 
que há uma inversão a partir de 98, 99. O que você vê? Há por conta de uma política de 
reforma da previdência, um conjunto de professores correndo para se aposentar para não 
perder dinheiro, ao mesmo tempo em que o governo implanta as regras, na perspectiva de 
não abrir novos concursos, porque era essa a política. Não abrir novos concursos e tirar o 
professor da pesquisa, para o ensino da graduação, pois a maior parte da pontuação da GED 
era no ensino de graduação. Aí você vê qual o modelo de universidade que essa política está 
trazendo e quer alterar. Especialmente afeta mais as universidades. Na verdade, essas 
políticas têm afetado o trabalho do professor. Inicialmente foi a GED e isso foi muito forte 
no movimento docente, que se rebelou contra. Chegou ao ponto em que nós fizemos um 
debate sobre a questão da GED e um professor das Geociências chegou lá na frente, pegou 
o microfone e disse que ele não sabia mais o que fazer, pois estava implorando para dar aula 
e mesmo assim ele não conseguia chegar aos 140 pontos. Porque virou uma disputa dos 
professores para dar aula, dar aula para poder ganhar, atingir a pontuação da GED. E ele 
não conseguia porque ele não desenvolvia pesquisa e não é doutor. Porque ainda tem essa 
outra questão. Na universidade agora só desenvolve pesquisa, coordena pesquisa, ou tem 
aluno bolsista se você for doutor. Então ele fica com dificuldade de completar essas 20 
horas. E por quê? Porque para dar uma palestra você ganhava meio ponto, um ponto na 
pontuação. 

 (Entrevistador) E a extensão?  
(V) Três pontos. Entendeu? E a pesquisa é lá em baixo, na produção científica 

também a pontuação é lá em baixo e aí inclusive na distribuição da pontuação do nosso 
trabalho há um maior peso para o ensino em detrimento da pesquisa e da produção do 
conhecimento. É lógico que isso afeta na mudança do trabalho do professor. Outra questão 
que eu observei quando fui escrever minha tese de doutorado é que também há uma política 
de estimular os professores para captá-los no mercado. E o que se vê é uma correria, é 
“politicagem”, é impressionante, os professores, que se dizem “os doutores” da pós-
graduação, na correria para os editais. E aí tem uma reunião do Conselho Universitário que 
eles não podem faltar, e dizem assim: “por que que chamam a reunião no último dia do 
Edital”? Eu já ouvi esse tipo de reclamação. Então, é uma correria para os editais em termos 
de verba pública, mas também há uma busca muito forte pelos convênios que são da 
iniciativa privada, das empresas privadas. E o que a gente percebe nisso? Entrevistei 
pesquisadores que tinham pesquisas financiadas e percebi que tinham salas maravilhosas, 
todo o equipamento que eles precisam. Exatamente, agora, o meu colega que me exige, se 
você for lá à sala dele, realmente quando você entra lá na sala do outro, que não aceitava 
esse tipo submissão aos interesses da empresa não tinha nada. 

(Entrevistador): Qual a sua percepção sobre o papel social da universidade, da 
lógica que prevalece nesses processos de financiamento...? 

(V): A lógica de mercado. E você vê o seguinte: chegou a um ponto que eu 
entrevistei um pesquisador que inclusive tinha participado do movimento docente, e lhe 
perguntei: “como é que fica a universidade? Qual a função social da universidade nesse 
momento”? Inclusive analisei os contratos e fiquei abismada, não tinha nada de patente para 
a universidade. Tudo que fosse produzido naquela pesquisa seria da empresa privada. Sabes 
o que ele me respondeu? “Ora, a universidade não é uma empresa de assistência social” 
.Quer dizer, uma mudança na concepção do próprio professor e do papel dele. Ele diz: “se 



14 

eu não buscar financiamento na empresa privada eu não vou fazer pesquisa, e eu acho que 
eu tenho que estar na universidade fazendo pesquisa, mas como não tem verba pública 
suficiente para fazer pesquisa”... E disse: “eu tenho o melhor laboratório da América Latina 
em Engenharia Elétrica”. Então você vê a propriedade privada, a instituição da propriedade 
privada. Ele perde a visão da observação crítica, do papel da instituição, do papel social da 
instituição social. A universidade de fato se transforma nessa empresa, numa organização... 
Isso você identifica. Outra coisa, você vê? Esses professores são os que começam bem. 
Porque eles complementaram salário, entendeu? Eles não estão mais na luta, então essa luta 
fica para algumas pessoas fazerem, principalmente os professores da área de Humanas, de 
Educação... 

(Entrevistador): Você vê esses editais muito dirigidos para áreas que o mercado 
valoriza? 

(V): Sim. Então você vê a universidade, numa dualidade dentro da própria 
instituição, pois temos que ter campos de excelência na condição do conhecimento, mas 
também, bem mais privatizado. 

(Entrevistador): Você está colocando então que o que se espera hoje do professor, 
de um professor universitário é que ele tenha produtividade? A produtividade está 
relacionada a dar muitas aulas, a produtividade de buscar recursos para a pesquisa fora da 
universidade? 

(V): Vamos ter mais sala de aula. E aí há um processo todo dentro de uma política 
em que se passou mais de oito anos sem fazer concurso dentro da universidade. Então 
houve um processo de intensificação do trabalho do professor. A gente chama até 
precarização do trabalho do professor. Então, você vê muita reclamação de professores. Nós 
fizemos uma vez um encontro anual dos preceptores das universidades e eu fiquei 
escandalizada. Eu ouvi os depoimentos dos dirigentes e eles estavam criticando as 
universidades. Nesse processo, ao mesmo tempo em que há uma busca na universidade pelo 
individual, pela sua complementação salarial, há uma política de criar cursos de 
especialização pagos para essa complementação. Inclusive você diz assim, que as fundações 
estão privatizando as universidades. E esses professores todos, como é que eu te diria, é um 
discurso já construído. Agora, se você ouvir, por exemplo, o Reitor da nossa universidade, 
inclusive na última reunião eu coloquei para ele que eu acho que há duas Universidades 
Federais no Pará: uma maravilhosa, que é a principal, mas se você for ao interior você fica 
horrorizada. Criaram vários campi de interior. E recentemente eu tenho ido lá, fazer reunião 
com professor, vou para Banca Examinadora, consultoria e não mudou. A universidade está 
aqui todos esses anos, desde que eu comecei, há 23 anos, 25 anos, e estava até fazendo os 
cálculos de quantos anos tem a Interiorização e não mudou. E aí o REUNI vem agora e na 
sua regra, 60% do que se arrecada é para o interior. Eu tenho pena, porque teve uma reunião 
do Conselho na qual o Reitor cobrou do campus de Abaetetuba, por que o campus não tinha 
oferecido vagas para o vestibular especial que iria ter agora. Então o representante do 
campus disse: “porque nós não temos professor, porque atualmente nós estamos com 
dificuldade de dar conta do que nós já temos”. E o Reitor perguntou: “Mas onde estão os 
professores de Abaetetuba”? E a resposta foi: “nós temos professores fazendo pesquisa, 
estão na pesquisa, professor se qualificando”. Mas considera-se que professor no interior 
não tem projeto de pesquisa. Ele cometeu esse desvio, de considerar que não tem que liberar 
o professor para fazer pesquisa. Ele tem que, primeiro, estar na sala de aula. 

(Entrevistador): Então a universidade inteira se agregou ao REUNI, acatou o 
REUNI? Isso é por Instituto? Como é que funciona esse processo? 

(V): Não. O que é aconteceu foi uma coisa muito rápida. Não é a atitude do 
Governo, A proposta do Governo era vir mais verba para as universidades de ensino, na 
conta dos gestores, vir mais dinheiro numa situação em que você está cada vez mais 
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aumentando vagas, cada vez mais a universidade vem se fundamentando em vagas, 
principalmente com os cursos do FUNDEB. Mas ao mesmo tempo não tem contratação de 
professor e não tem aumento de verba substancial. Se você analisar o orçamento da 
universidade, você vai ver que houve uma recuperação pequena, mas houve uma 
recuperação do orçamento comparado com períodos anteriores do governo Lula, mas 
mesmo assim se você analisar quanto a universidade já expandiu em número de vagas, isso 
é até incipiente. Quando você analisa o orçamento no conjunto do Orçamento Geral da 
União você tem de fato é uma queda. 

(Entrevistador): Então não houve um incremento do orçamento paralelo à expansão? 
(V): Aí veio uma proposta, a primeira proposta de expansão do Governo Federal foi 

nos campi do interior e aqui na Universidade em quatro campi. Junto com Marabá, foi 
Castanhal, Altamira e se não me falha a memória Santarém, e então prever recursos e vagas 
para contratar professores. Em troca disso, que é uma propaganda do Governo, que foi 
criada para essa gestão, quando na verdade já existiu, e essa é algo que Marabá ocupa que 
foi a expansão que teve em Marabá em termos das Engenharias, foi atualizando todo o 
financeiro. Então, não é assim tanto a verba do Governo Federal, mas é uma peça da 
recontratação de professores que é importante para universidade. Aí tem o REUNI que é 
outra ótica, que é um acréscimo de recurso na ordem de 20% do orçamento do ano de 2006, 
ou seja, 20% a mais do orçamento do ano. 

(Entrevistador): E a contrapartida qual é? O incremento de vagas, qual é? 
(V): A proposta geral é dobrar o número de alunos nas universidades, no geral e  

cada universidade que fez a sua proposta para atender isso, mas a meta é 90% de aprovação. 
Aliás, isso não existe nem no Japão. 

(Entrevistador): E a relação com o tempo integral? 
(V): A relação com os professores na Universidade Federal do Pará nessa análise 

que eu fiz do tempo em 2004, quando você compara público e privado, a relação 
aluno/professor já estava maior nas públicas do que nas IES privadas no Estado do Pará. 
Então já tinha uma norma e isso o Reitor colocava no debate: “Nós não vamos ter problema, 
nós vamos ter mais professores e nós não vamos ter problemas porque já estávamos na faixa 
de 17 alunos por professor”. Só que a questão não é essa. A questão é quantos alunos vão 
entrar nos cursos sendo criados e a forma como foi feito, o processo. Foi assim: as unidades 
discutiam, nós tivemos uma reunião no Conselho e nós tivemos uma posição contrária. Não 
que a gente seja contra a expansão, mas porque na análise que nós fizemos, quem ia pagar 
pelas parcelas do curso? No final era o professor porque o número de contratações de 
professores era insuficiente para dar conta do número de alunos. E então nós fomos contra. 
O Centro de Educação, o Centro de Letras e o Centro de Filosofia e Ciências Humanas. 
Estava previsto na proposta original da universidade para esses Centros, a contratação de 
professores para a pós-graduação, inclusive em Geografia, em História, em Letras, em 
Comunicação e na Educação. Estava previsto o acréscimo, porque para a pós-graduação vai 
ser para 2011. E o que ele fez? Quando os colegiados decidiram não entrar no REUNI, ele 
simplesmente tirou as contratações, tirou as unidades que eram contra o projeto. Só que no 
final o Governo não quer saber qual é a unidade que aderiu ou não. O Governo quer saber é 
o número, quanto houve de expansão, e como é que se atingiu, ou seja, de qualquer forma 
essas unidades por enquanto são atingidas nessa relação e no índice de aprovação porque o 
índice de aprovação é da universidade não é das turmas do REUNI, entendeu? É da 
universidade e esse é o problema mais grave. 

(Entrevistador): Você fala turmas do REUNI. O que é isso? 
(V): Porque vão entrar em cursos do REUNI turmas específicas, entradas 

específicas. Vai ter vestibular só para entrada do REUNI, para começar realmente. E ainda 
tem outro problema. Foram criados cursos pela proposta, então teve muita briga, ninguém 
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tomou conhecimento de fato do projeto que foi encaminhado para o Ministério da 
Educação.  

(Entrevistador): Isso não é apresentado nos Conselhos Superiores da Universidade? 
(V): Nos apresentaram no debate, quando chegou o dia da reunião do CONSUN, 

eles apresentaram outro. Apresentaram em um PowerPoint, mas não apresentaram em 
documento. Os conselheiros não receberam para analisar. Eu sou conselheira e não recebi. 
O que nós recebemos foi outra versão e depois quando eu pedi, foi a outra versão que ele 
tinha apresentado no Conselho que ele me mandou. Nem a Diretora da Unidade tinha. Ela 
pegou comigo uma cópia e ninguém tem na universidade. 

(Entrevistador): Pelo que você está falando, estou percebendo que existe uma 
categoria professor, que pesquisa, que ensina, e existe esse professor que se transforma 
numa função acadêmica de gestão, que tem posturas diferentes, quer dizer, quando eu me 
vejo como administrador da GED, do REUNI, eu tenho uma postura, uma nova maneira de 
gerenciar universidade, pressionada por resultados, pressionada pela política. E isso leva a 
quais mecanismos, por exemplo, de tomada de decisão? Você está falando de tomada de 
decisão, quer dizer, uma baixa colegialidade, com a tomada de decisão centrada em outros 
parâmetros que não a da colegialidade.? 

(V): Apesar do discurso posto, que foi uma decisão do Conselho Universitário, mas 
a forma como foi tomada essa decisão é que foi pressionada. Agora, essa é uma questão nas 
análises que estou fazendo, inclusive acabei de escrever, e vai ser publicado agora um artigo 
meu, sobre essa questão do REUNI, onde eu analisei termos de compromisso de 
universidades. Na verdade a lógica que está sendo lançada, que é a gestão por contratos ou 
por contratos de gestão, onde você tem que cumprir metas dentro de prazos estabelecidos e 
no cumprimento de metas é que vêm os recursos. É aí que nós somos contra essa lógica. 

(Entrevistador): O que isso tem a ver com a autonomia da universidade? 
(V): Eles dizem que a universidade mantém a autonomia, porque tem autonomia 

para decidir quais são os cursos, quantas vagas, você está entendendo? Então tem certa 
autonomia. Agora qual é a questão? Então isso vai afetar profundamente, e você vai ver 
como é que a gente pode visualizar isso. Você tem que pegar como é que estava a relação 
aluno/professor, e não só isso, os planos e atividades de trabalho, porque é por ali que se vê 
como é que está a sobrecarga de trabalho. 

(Entrevistador): E como é esta sobrecarga de trabalho? 
(V): Olha, no meu caso, por exemplo, esse semestre eu preenchi o meu plano de 

atividade de trabalho, eu estou com 68 horas de trabalho. Se você pegar os professores da 
pós-graduação é mais ou menos a média, porque 68 horas de trabalho dentro da lógica de 
como é que funciona a universidade, porque a cada hora de sala de aula você tem uma hora 
de planejamento, na graduação e na pós-graduação você tem duas horas de planejamento. 
Tem horário para orientação, mestrado, doutorado, horário de reunião de colegiado. Então 
não é só atividade da sala de aula e da pesquisa. Então aí conta, por exemplo, a hora para 
orientação de bolsista. 

(Entrevistador): De iniciação científica, também? 
(V): Iniciação científica não conta. Está dentro da tua cara horária de pesquisa, 

entendeu? Então a partir daí, como é que a universidade define? Inclusive tem uma 
resolução e isto foi outro embate que nós tivemos. Eles queriam aumentar a carga horária de 
trabalho do professor e uma Resolução que foi aprovada no CONSEPE quando eu assumi a 
Diretoria da ADUFPA tinha sido aprovada e eu pedi que fosse novamente discutida e 
mudamos.  

(Entrevistador): Você falou em uma carga horária de trabalho que se intensifica 
cada vez mais... Eu queria retomar um pouquinho, aquela questão: se você tem hoje 
professores na universidade que se dedicam mais ao ensino, professores que se dedicam 
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muito mais à pesquisa, você não pode dizer que a universidade está caminhando para ter um 
perfil do corpo docente diversificado, e teremos uma universidade de ensino e uma 
universidade de pesquisa dentro da própria universidade? 

(V): Especialmente, como é que vai se materializar isso no Interior? Você vai ter no 
Interior uma universidade de ensino. Já tem hoje, não é? Hoje você tem apenas o campus de 
Bragança que tem a pós-graduação e a pesquisa, até porque tem todo um projeto que foi 
implantado lá a partir da Alemanha e que, a partir daí gerou o grupo lá. Agora Castanhal 
com Veterinária, tem Mestrado. Então só nesses dois campi. Santarém foi aprovado, mas 
Santarém já está noutra perspectiva de se transformar em uma universidade, também agora 
foi aprovado o mestrado lá. Esse é um processo muito lento no Interior, mas com o REUNI 
nesse processo que está começando, a interiorização há de se consolidar nessa perspectiva, 
iniciar o processo de pesquisa, porque hoje é só ensino, isso porque a contratação é para o 
ensino. 

(Entrevistador): Então, é isso que eu queria perceber. Você percebe que, quando se 
faz um concurso para professor, e ao elaborar o edital, vão colocar as exigências. Você já 
percebe ali, que a universidade em algumas áreas, em alguns setores, em alguns locais, 
contrata um perfil de professor para o ensino ou um perfil de professor para pesquisa ou um 
perfil de professor para as funções integradas? 

(V): É. Porque se você faz, por exemplo, concurso para adjunto, para doutor, é para 
pós-graduação. Então hoje, dentro da universidade você já tem na distribuição esses 
concursos e já tivemos concurso para professor doutor para a pós-graduação, entendeu? 
Tem vaga para pós-graduação. Quer dizer, qual o perfil que se quer para esse professor? 

(Entrevistador): Então daqui a pouco você vai ter um corpo docente com X 
professores que têm mais perfil voltado para o ensino ou para a pesquisa ou já tem isso? 

(V): Já tem isso. Porque você toma assim, o que eles chamam de núcleos produtivos 
e núcleos improdutivos. Agora mesmo nós estamos num processo, sobre como é que é feita 
a concessão para se conseguir bolsa de pesquisa. Quando eu era mestre, antes de fazer 
doutorado, eu tinha bolsista de pesquisa e CNPq, tinha projeto coordenado, era eu e uma 
colega do nosso Núcleo de Pesquisa. E eu tinha antes, entrava com pedido e o que era feito? 
Entrava o nosso currículo, histórico escolar do aluno e o plano de trabalho do aluno que o 
aluno que fazia. Inclusive era nossa uma das fases operacionais. Quando nós voltamos do 
doutorado tinha mudado. O professor que tem só mestrado não pode ter bolsista. 
Atualmente eles estão concedendo para o Interior, mas para Belém não pode e como é que é 
o critério de seleção para conceder a bolsa? Não entra o aluno, é o professor. Olha como é 
que muda, o professor é que é contemplado com a bolsa, é ele que se inscreve, é o currículo 
dele que é encaminhado, ele preenche, tem uma planilha com a pontuação das atividades do 
professor, aí tem desde publicação, participação em eventos e junto com essa planilha tem o 
currículo Lattes do professor e o plano de trabalho elaborado pelo professor, o plano de 
trabalho do aluno é elaborado pelo professor. Aí você inscreve, é feita uma seleção a partir 
dessa planilha. 

(Entrevistador): Seleção dos professores que vão ser orientadores de iniciação? 
(V): Exatamente. 
(Entrevistador): Então, selecionados os professores, eles escolhem os alunos? 
(V): É. Os professores escolhem os alunos. A bolsa é do professor. Então ele passa a 

ter esse poder. Mas no momento que você vê alguns editais, a CAPES, por exemplo, o 
CNPq fez um edital para jovens pesquisadores, em que eles exigiam que o professor fosse 
ligado a um programa de pós-graduação, porque a maior parte dos recursos era para bolsa 
de Mestrado e Iniciação Científica. Aliás, a CAPES e o CNPq têm feito isso, quando você 
vê 300 mil, 400 mil de recursos, há uma concentração de recursos e a maior parte é para 
bolsa. Nós temos um projeto da CAPES, e quem administra a bolsa é o coordenador. Outra 
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coisa: é aberta uma conta científica no nome da CAPES e do coordenador e então a CAPES 
repassa o recurso para o coordenador para as bolsas de doutorado e mestrado e é o 
coordenador que paga os alunos, com cheque.  

(Entrevistador): É tudo controlado? 
(V): Tudo controlado, mas é o coordenador quem paga. 
(Entrevistador): Quer dizer, quem processa também é... 
(V): A questão é assim: é o doutor quem tem o poder para me inscrever para aquela 

bolsa. E o professor passa a ter outro poder, ele fica assim um pouco nessa lógica da 
competitividade. Você tem um professor que é da pós-graduação que está extremamente na 
lógica competitiva. Então cada um fica no seu canto, buscando essas fórmulas de centrar os 
seus projetos para poder criar o seu grupo de pesquisa, entendeu? E aquelas pessoas que 
ficam no meio, por conta do fato de que aqueles professores têm o poder, são superiores. Se 
você ver hoje na Educação você fica assim escandalizada de ouvir professores doutores que 
não são do programa de pós-graduação. E por quê? Porque quando você encaminha um 
projeto para a CAPES, nós temos que baixar uma Resolução e nessa Resolução tem uma 
exigência. Você só pode entrar no programa se você tiver publicação recente, nos últimos 
três anos e tem que ser publicação no quadro internacional de periódicos, e isso é difícil 
para quem é da região Norte, é muito difícil principalmente para quem está saindo do 
doutorado. Então têm professores que entram com pedido, têm várias publicações, capítulos 
de livros, por exemplo, com a Editora Cortez, só que não têm uma publicação no quadro 
internacional de periódicos, e é negado. A partir dessa situação ninguém mais tenta, os 
professores que vem do doutorado não têm mais tentado se credenciar. 

(Entrevistador): Aí ele fica no ensino, na graduação? 
(V): Sim, está na graduação, e criam cursos de especialização e o que acontece? 

Você escuta assim: quem está na pós-graduação, quando estamos na sala dos professores é 
assim como se a gente fosse a elite. Já chegaram comigo e disseram “a elite aqui do Centro 
de Educação”, entendeu? E então eu que tenho lutado lá dentro porque acho que não é por 
aí. Penso que tem um processo que o próprio regulamento diz que você está com nove 
meses como colaborador, que você tem que agregar o professor que veio da pós- graduação. 
Ele tem que entrar no programa e ele tem que ser estimulado para a produção, porque dessa 
forma você não estimula, entendeu? Ele tem que se integrar. 

(Entrevistador): E os doutores seniores têm trazido esses doutores juniores para o 
grupo, colocando-os como parceiros? 

(V): É claro que tem que ser assim e se questiona a academia, não é verdade? 
(Entrevistador): É claro. 
(V): Só que não está assim, por causa da competitividade. Então você tem hoje, 

dentro do programa 17 professores e você têm fora do programa, acredito que uns 15 
doutores. 

(Entrevistador): Como é que os professores têm reagido a essas mudanças? Que 
caminho eles tomam? Eles revidam essas ações, se adaptam, reagem, adotam uma postura 
conservadora na profissão? Ou eles ignoram o que está acontecendo? Eu queria tentar 
perceber as formas desses professores reagirem, quer dizer, quando você está falando desses 
16, 17 doutores que entram nessa lógica, quer dizer, ou entram ou não sobrevivem e se 
adaptam? Eles reagem? Têm embates? 

(V): Têm uns que aceitam a lógica. 
(Entrevistador): Defendem? 
(V): Eu ainda não vi assim, eles defenderem, mas geralmente com o cargo de 

coordenador da pós diz que não tem saída. Então ou aceita ou sai. Por exemplo, nós temos 
uma professora que é brilhante, tem produção, e ela pediu para sair da pós-graduação, não 
aguentou. Ela disse: “eu quero viver, tenho uma filha pequena e eu tive um problema de 
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saúde, eu quero sair”. Nova, professora nova. Por que que ela saiu da pós-graduação? Você 
escuta: “hoje eu posso aguentar, mas a gente não vai aguentar muito tempo, porque há uma 
cobrança muito grande da produção, mas você também tem muito o tempo que você leva na 
orientação dos alunos”. 

(Entrevistador): Que é um processo lento... 
(V): É um processo lento e a cobrança é rápida. Eu estou entrando e a gente tem que 

fazer dissertação e a dissertação tem que ter qualidade, e aí você tem aqueles problemas de 
alunos que chegam com dificuldade e aí a gente tem que acelerar e acabamos como “babá 
de aluno”, onde temos que sentar para ensinar este indivíduo.  

(Entrevistador): Você gostaria de acrescentar algo? Sugerir algo? 
(VJ): Sugiro que você entreviste uma professora, a professora S..B.., que viveu essa 

experiência. 
(Entrevistador): Obrigada V. por sua colaboração com nossa investigação. 
 
 

ENTREVISTA COM O PROFESSOR CRISTIANO REALIZADA NO DIA 
19/08/2009.  

 
(Entrevistador): Boa tarde, professor. Agradeço desde já sua disponibilidade e lhe 

pergunto: Você recebeu o resumo do projeto de investigação? 
(C): Sim. Li e vejo que é um tema difícil de agarrar. 
(Entrevistador): Sim, eu percebo também isso e por isso é que estou fazendo essa 

primeira fase com entrevistas com informantes-chave. Já realizei uma com o Professor A, a 
Professora V e a Professora J, na UFPA. 

(C): Curiosamente, três pessoas de diferentes áreas, o A é das Ciências Políticas, a 
V, que é uma pessoa da área da educação política, da política na educação e a mim mesmo 
que você vai ver, olho para essas coisas de maneira muito reducionista, entende, por causa 
da minha formação. Então eu vou pegar um ponto para você medir um pouco essas três 
versões do mesmo fato. Por exemplo, para nós, correr contra o prejuízo, que seria diminuir 
as diferenças entre nossa região e o sul, o sudeste, só para ficar, no caso, brasileiro, para não 
avançar muito numa situação mais universal. Nós convivemos com fatos, em torno do qual 
se tem discussão, de que os meios materiais e a comunidade científica por lá gera efeitos 
colaterais benignos que nós vamos levar décadas para alcançar. Então isso nos deixa numa 
situação de procurar perseguir metas e objetivos que são, em um curto período de uma vida, 
inalcançáveis. Se você pegar, na minha faixa etária, que tem aí 55, quase próximo da 
aposentadoria, traz uma década, 15 anos de atividade, você vai ver que mesmo trabalhando 
de uma forma insana você, num melhor desempenho, consegue fazer ciência normal. Isso 
significa dizer que suas contribuições não serão contribuições que mudam o curso da 
história, do conhecimento em nenhuma área e num melhor cenário você foi um tijolo na 
construção. A questão é: isso é bom, isso é ruim? Independe. Do ponto de vista do 
indivíduo a questão que se põe é: por que então que esse indivíduo não busca, se ele 
realmente reconhece isso como uma deslealdade, outros cenários, por que não migra? Por 
que não faz essa mudança que o poria em condições de igualdade de bens materiais? Então 
a questão é uma questão complexa, difícil de responder nesse sentido. Se você pega agora a 
análise política desse mesmo fato, aí você vai encontrar versões que são extremamente 
competentes e coerentes do ponto de vista da concepção de nação, de planejamento de 
longo prazo, de pacto federativo, que são rompidos, em essência, e que tornam as regiões 
periféricas, no máximo, num conjunto de meios materiais, de reservas naturais e muito 
menos do que a gente esperaria, que seriam motores do desenvolvimento científico e 
tecnológico do país. Isso é péssimo, sob esse ângulo.  
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(Entrevistador): Quando você fala de região periférica, no caso, não Brasil, mas uma 
Amazônia no Brasil. 

(C): Isso. Uma Amazônia no Brasil. Então, o reconhecimento de que é preciso fazer 
essa mudança já existe, inclusive nos atores que formulam políticas, no entanto a gente 
continua numa taxa de crescimento. Se você pegar o discurso do Anísio Teixeira na década 
de 30, se contar que nós estamos aí há 80 anos, as cores do discurso são as mesmas, o grau 
de indignação é o mesmo, e nós andamos muito pouco nesse processo. E aí eu fiquei me 
perguntando muitas vezes, ainda no exercício do dirigente, lá na Reitoria, o que é que 
aconteceria projetando no tempo, às gerações subsequentes. Você vê que hoje há na 
universidade amazônica um conjunto de pessoas que são do ponto de vista da qualidade da 
sua contribuição, comparáveis a qualquer outro cientista, aqui ou fora do país. Entretanto, a 
sobrecarga desses personagens é de tal ordem que eles não têm como dar contribuições de 
mesma amplitude, e aí há uma mistura de insuficiência de fundos, insuficiência de meios, 
dos acadêmicos, um pouco da burocracia cega, dificuldade de você se relacionar com os 
controles do Estado, do ponto de vista fiscal tornam tudo muito mais difícil. Então sob essa 
ótica, eu acho que são coerentes os discursos desses três personagens que representam três 
áreas distintas. Mas sob a ótica do indivíduo eu posso dizer com segurança que as diferentes 
áreas do conhecimento vão atingir sua maturidade acadêmica no seu próprio tempo, e isso 
depende da formação de lideranças, que não são fáceis de construir, porque esses 
personagens têm que ter pelo menos quatro talentos na mesma pessoa e isso não é comum. 
Eles têm que ser bons professores, pesquisadores, verdadeiros sujeitos capazes de formar 
opinião fora do escopo da universidade, têm que ser hábeis o suficiente para romper as 
amarras da burocracia e avançar nesse processo; e a outra: precisam ser alfabetizados na 
língua estrangeira, que é a essência da produção de conhecimento nessa aldeia global, hoje. 
Você tem aqui e acolá algumas variações, mas grosso modo todo mundo arruma uma 
direção da língua inglesa. Tenho feito aqui um parêntese para dizer o seguinte: não há muito 
como você mudar isso, a não ser com projetos de escala global. E eu digo assim: projetos de 
governo não resolvem esse problema, tem que ser Programa de Estado, Projeto de Nação, 
com alguns pilares intocáveis, porque se a cada ciclo de governo essa coisa se organizar, aí 
então você pode postergar. Eu vou lhe dar um exemplo bem pragmático: quando eu estava 
dirigindo a universidade, eu tinha uma agonia muito grande com o Centro de Educação, e aí 
então fizemos um esforço hercúleo na formação de gente, naquela época. Todos os jovens 
professores que puderam, foram, todos do quadro permanente e os substitutos, correndo 
riscos, inclusive, por ter proposto e executado essa política. Entretanto, eu descobri a 
posteriori que a velocidade do crescimento era uma coisa que independia de mim. Os atores 
tinham que, eles mesmos, fazer brotar neles a vontade de transformar aquilo ali em alguma 
coisa que eu não sabia exatamente o que era que tinha que ser, porque eu não era da área 
específica, e nem eles talvez soubessem. Então, caminharam um pouco com um norte que 
eu não sei avaliar direito se foi bom ou se foi ruim, mas é o que eles encontraram o que eles 
escolheram. Mas a velocidade disso é uma coisa muito lenta. 

(Entrevistador): E você vê assim, na Universidade essas áreas mais velozes, em 
função desses quatro fatores? 

(C): Exatamente. Essa é a impressão que eu tenho. Vou lhe dar um exemplo da 
minha área. A minha área, eu digo a grande área, não a minha área especifica de 
Neurologia, a grande área da Ciência Biológica teve uma sorte “danada”. O cidadão que 
começou a transformação foi o Dr. Manoel Aires que era um Médico Pediatra, um 
Geneticista, que largou a profissão médica para criar as Ciências Biológicas aqui, e a partir 
dele que começou o grupo de Genética em conexão com a Universidade Federal do Rio 
Grande do Sul. Uma grande quantidade de jovens foi polarizada nessas energias e atraída 
para essa transformação e o efeito colateral disso nas outras áreas foi notável, porque 



21 

mesmo fora da Genética começaram a aparecer jovens interessados em fazer avançar essa 
área, e olha que a gente já tinha um museu e uma biblioteca, e, no entanto, nós 
caminhávamos ao lado do processo. Eu digo isso porque parece que a química inicial para a 
criação da vida científica tem a ver com essas lideranças que têm esses talentos, que eu 
mencionava a você, de uma forma rara. O mesmo para as Geociências você encontra o 
mesmo evento catalisador, que começa com um sujeito curioso, “brigão”, “buscador” que 
foi o D... que atraiu, junto com o B...., da Física, os jovens talentos: o S...L..., que por sua 
vez atraiu o G..., que hoje não é mais cientista, e o N..P... que não é mais cientista, o próprio 
S...L....que há muito tempo largou a carreira científica para fazer administração. Mas eles, 
que se deslocaram da carreira científica para a administração acadêmica, também deram 
contribuições, muito menos relacionadas com a função da liderança científica, muito mais 
relacionadas com a questão da transformação do que era o espírito da universidade. Até o 
nosso advogado brilhante que faleceu logo antes da entrada do S...L..., que era um Reitor 
espetacular: o D.... Então, quando essas pessoas entram na universidade passam a falar de 
outras coisas: ciência, pós-graduação, doutorado, artigos científicos. E aí, essa química, essa 
turbulência começa a se espalhar para as outras áreas, muito mais agora por razões 
administrativas, muito menos por razões de amadurecimento científico. Quer dizer, a 
liderança de pesquisadores na gestão começa a ter como referência criaturas com outro 
espírito, com outra formação. Entre o S...L...e o M... sucederam-se vários Reitores, todos 
doutores, todos valorizando intensamente essa transformação científica que a Universidade 
sofreu desde então. Então, a questão é: será que isto é suficiente para mudar o rumo, o ritmo 
do crescimento? Não é?. Porque apesar disso, nós continuamos tendo pequenas ilhas de 
excelência dentro da Instituição e estamos longe de ter uma massa crítica, que é capaz de 
transformar o conhecimento em desenvolvimento regional sustentável de fato, que eu acho 
que a Universidade deixa a desejar. 

(Entrevistador): Isso poderia estar ligado a uma multiplicidade de funções ou de 
exigências que se faz em torno da universidade? Ela tem que interiorizar, ela tem que ter 
graduação, ela tem que produzir conhecimento, ela tem que competir no mercado e no meio 
disso o Professor? 

(C): Eu acho que você tem toda a razão. Num universo reduzido de docentes-
pesquisadores, a ampliação dessas funções arrasta consigo um monte de mazelas. Por 
exemplo, desloca professores para fora do seu foco principal de ação, aumenta sua carga 
didática, reduz a sua carga de estudo e de investigação. Por outro lado, leva nem sempre 
para o Interior os melhores exemplos, e no momento deixa de levar os melhores exemplos; 
não cria na cultura local o valor relativo do conhecimento em si mesmo; gera o desejo do 
diploma a qualquer preço, embora eu reconheça que os Secretários de Educação dos 
Municípios hoje, em geral, têm curso superior, bem ou mal. Eu creio que nós poderíamos 
ter feito bem melhor se nós tivéssemos tido tempo e os meios materiais para fazer num 
ritmo que não fosse tão extenuante. 

(Entrevistador): Por que, basicamente, interioriza-se o ensino, a graduação, não é? 
(C): As coisas que você está vendo agora, como por exemplo, a pós-graduação, o 

Mestrado e Doutorado em Bragança aconteceram porque uma das lideranças que estava 
aqui, e já não era tão necessária, achou que podia replicar o fenômeno lá. E foi para lá. Com 
12 vagas. 12 jovens Doutores, que na época nem eram 12. 

(Entrevistador): Esse programa é em que área? 
(C): É o Programa do Instituto de Ciência Costeira, liderado pelo H..., que hoje é 

Vice-Reitor. Você vê que o grupo ganhou certa densidade e independência que pode sair de 
lá e vir executar a tarefa de Vice-reitor. Tirando este episódio, que é seletivo, particular de 
Bragança, você tem tentativas, com cores muito menos intensas, em Santarém, com muito 
pouca produção de conhecimento, e só, até onde eu tenha acompanhado. A grosso mesmo é 
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o ensino de graduação maciço. Aqui e acolá você tem alguns exemplos bem sucedidos, nas 
Ciências Sociais, por exemplo, o trabalho do J...H...em Marabá, depois você tem alguma 
coisa em Agronomia em Altamira, mas tudo muito incipiente, não se compara com os 
resultados de Bragança. Agora, eu não vejo nesse novo mundo que está aí, que é um mundo 
de conhecimento descartável e aprendizagem vitalícia, como manter esse ritmo. Se você 
olhar hoje o sistema de pós-graduação brasileira, algumas áreas definem que não basta mais 
publicar, tem que publicar acima de um nível de impacto, que na nossa área é 1.3. Se você 
conversar com qualquer pesquisador dentro da nossa área, você vai ver que ele vai te dizer 
sempre: “está cada vez mais difícil publicar”. Por dois problemas: o primeiro, mais grave, é 
que o número de técnicas que você quer e que você precisa por num só artigo para alcançar 
um nicho numa revista de alto impacto cresceu. Isso significa dizer que você precisa de 
mais dinheiro, mais tempo, mais gente, mais equipamento, para dar conta de várias áreas, 
ou você precisa fazer, que foi a solução encontrada no Brasil, associações artificiais, para 
você poder ter muitas técnicas, cada especialista fazendo um pedacinho daquela ciência 
multifacetada, multifragmentada em vários laboratórios, que é o que está acontecendo hoje. 
Se eu quero colocar em uma revista de impacto alto, eu vou ao “fulano”, ao “sicrano”, ao 
“beltrano”, onde cada um cobre um pequeno pedaço da investigação e aí nos juntamos e 
então escrevemos, ao invés de quatro artigos apenas um só, para dar conta da publicação. 

(Entrevistador): Você está falando de redes, não é isso? 
(C): É. De redes de cooperação. Esse tipo de coisa criou um artifício ruim que é o 

seguinte: eu não consigo mais acompanhar o que está acontecendo ali, embora eu seja co-
autor no mesmo artigo. O que acontece ali dentro daquele texto é claramente domínio 
fragmentado de várias cabeças, a visão de conjunto eu perco, porque eu não consigo descer, 
verticalizar em cada um dos domínios que a gente está enxergando. 

(Entrevistador): Você está falando de uma maneira dos professores lidarem com 
isso? 

(C): É. Com esse dilema. 
(Entrevistador): E estratégias de lidar com isso... Isso tem impactado? Os 

professores têm reagido de que maneira?  
(C): É. Deixe eu lhe dizer: têm pessoas que conseguem marcas extraordinárias de 

publicar, 30 artigos por ano, em revistas importantes. Para nós, aqui, que sabemos que isso 
é impossível, totalmente impossível, isso significa dizer que ele teria que, no mínimo 
escrever dois e meio artigos ao mês, ou algo parecido. Ele gera para a Agência de 
Financiamento que ele é o “expert” daquele negócio. E quando, na prática, você pega uma 
produção de conhecimento de um sujeito que está numa universidade periférica, ele 
certamente refletiu mais sobre o que ele fez, e produziu mais do que aquele cidadão que tem 
30 artigos/ano e que faz um pedacinho pequeno daquela pesquisa em rede. E isso ocorre por 
conta de várias pressões, algumas delas indesejáveis, outras consequências do nível de 
financiamento que está “caindo”. Por exemplo, hoje se você não tiver um problema 
aplicado para resolver, você “amarga” financiamentos cada vez mais raros e menos densos. 

(Entrevistador): Quer dizer, a agenda do pesquisador... 
(C): Ela é imposta. 
(Entrevistador): É imposta, se submetendo a essa lógica? 
(C): É. Ele não tem muito como escapar dessas coisas. Então eu vou lhe dar dois 

exemplos: um dos motivos pelo qual eu me mudei para o Hospital Universitário tem relação 
direta com o fato de que o grande financiamento no Brasil já não é mais para ciência básica. 

(Entrevistador): É para Tecnologias da Saúde, não é? 
(C): É. A expressão aí, para nós, é não sei exatamente como é que ela se aplica, mas, 

para nós, é como se o agora fizesse a seguinte metamorfose: eu pego as técnicas e o 
conhecimento que eu aprendi como um cientista da área básica e ponho a serviço do 
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Sistema de Saúde. O que significa isso na prática? O que fica na prática é que eu tenho que 
encontrar uma conexão rápida e eficaz entre o são e o doente. O que eu posso garantir que 
eu vou continuar fazendo ciência de boa qualidade. Então, é exatamente isso que está 
acontecendo com vários pesquisadores hoje, na área das Ciências da Vida, na UFPA, no 
Brasil e no mundo, porque lá fora eles também estão vivendo o mesmo dilema. 

(Entrevistador): Essa visão que eu estou tentando perceber, eu estou chamando aí de 
um ponto de partida: que haveria uma reconfiguração da profissão acadêmica? Quer dizer, 
que você teria que, você tem ou teria que ter na universidade diversos perfis de professores, 
de pesquisadores? 

(C): Ah, com certeza. Eu acho que isso já é um fato hoje, e o pior, é um fato 
construído sem planejamento. Ele está sendo uma consequência dessas pressões a que estou 
me reportando. 

(Entrevistador): Não vem a ser uma estratégia, uma intenção da Universidade? Ou é 
puro reflexo? 

(C): É um reflexo da pressão externa. É claro que daqui a pouquinho os professores 
vão tentar se organizar para ser um trabalho menos cego, nesse sentido. Mas vou lhe dar um 
exemplo bem pragmático: um dia desses eu vi, pelos jornais, uma querela entre o atual 
gestor da Universidade e uma das professoras da Educação. Os elementos da discussão 
eram exatamente essas questões: produtividade, que você está levantando, intensificação do 
trabalho, e, quer dizer, não tinha esses divisores de águas tão no início, mas você sentia no 
calor da hora da discussão que o que se tratava era disso. O REUNI, por exemplo, é ativo e 
é visto como um instrumento que conduz as universidades numa direção da produtividade. 
Expande o sistema público a um preço muito difícil de sustentar no seguinte sentido: as 
pessoas não vão “se matar” para atender as disposições do REUNI e o que vai acontecer é 
uma queda na qualidade, logo em seguida. Não tem como você sustentar, porque você está 
expandindo vagas, quando você olha a relação aluno-professor que será, você claramente vê 
que aqui vai haver um déficit de carga horária de boa qualidade. Vai haver carga horária de 
qualidade duvidosa, mas o déficit de carga horária de boa qualidade vai ser imenso. Eu já 
vejo isso agora, no Curso de Medicina que vive um dilema absurdo. Nós temos aqui um 
prato cheio para suas análises. Nós temos uma geração de professores que foi, vamos dizer 
assim, eu não diria nem formada, eles foram se formando e premidos para atividade docente 
dentro da instituição pública que, do momento em que eles entram até o momento que eles 
estão hoje, foi se moldando, foi se metamorfoseando. Você vê que a Saúde na Federal do 
Pará, em termos de produção do conhecimento é uma “tragédia” e isso tem a ver com o 
perfil do professor que está lá, que não se deu conta que só havia uma maneira dele fazer 
ciência e boa prática médica, que era se transferir com o seu consultório privado para dentro 
do setor público, o que não aconteceu particularmente nesta universidade, no Amazonas, 
nas universidades onde os postos médicos vivem dilemas, hoje. E que são esses 
professores? São profissionais muito competentes. São bons professores? Eventualmente 
até são, mas não são definitivamente pessoas voltadas para a produção do conhecimento. 
Então, essa mudança que o Ministério da Educação exige e quer que seja feita logo, não 
pode ser feita e não é porque eles não queiram mudar, é porque os instrumentos da mudança 
não estão disponíveis. Então, como é que a gente muda um sistema desses sem se preparar 
para a mudança? Não tem como. A primeira mudança é uma mudança estrutural de conceito 
do que é essa interface do setor público e privado: a gente tem que fazer a mudança e 
transpor para dentro do setor público a atividade privada que dá a esses profissionais a 
chance de terem os ganhos salariais que eles precisam e construíram, com a produção de 
conhecimento, como é no Rio Grande do Sul, no Incor, em Ribeirão Preto, na UFRJ, e 
agora naquelas universidades mais ali ao sul, Paraná, Santa Catarina, que já entenderam e se 
prepararam para isso. 
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(Entrevistador): Você está falando de quê?  Das Fundações? 
(C): É. Eu estou falando especificamente da solução que as pessoas encontraram. A 

UNIFESP, por exemplo, o que é que ela fez? Criou o serviço e dentro do serviço, criou o 
atendimento público e privado. O argumento político que foi posto a uma década, de que o 
paciente teria, num mesmo lugar, tratamento distinto, foi extinto, porque eles de fato não 
têm, é um só. Então, agora nós estamos enfrentando de novo esse dilema e o MEC tenta 
corrigir mandando Comissões que fazem avaliações in loco e apontam feridas que não tem 
nada a ver com o problema real. O pior é essa impressão que eu tenho que essas pessoas 
escondem essa parte da história. 

(Entrevistador): “Essas pessoas” é o MEC? 
(C): É. Essas “pessoas” escondem porque mandam professores que, quando tu 

conversas com eles, tu vês que eles fazem parte de um sistema onde o setor privado já está 
implantado dentro do setor público e eles vêem que não está aqui e não fazem movimento 
nessa direção. Uns apontam as fragilidades, mas nunca tocam neste assunto em particular, o 
que é uma coisa surpreendente para os meus olhos. Eu já vi esse filme antes. Eu tentei 
implantar aqui no Barros Barreto, com o pessoal de Ribeirão, sem sucesso. Porque na época 
a gente era forte em ação política, hoje não tem e ninguém tenta fazer. Então, essa história 
da Saúde eu te conto para te dizer que as soluções não são universais e niveladoras. Elas são 
particulares e específicas de cada grupo, de cada tempo acadêmico e de cada área de 
conhecimento. Agora, a gente sabe que esse mundo que está aí é implacável e nós temos 
que encontrar um lugar ao sol, que eu não sei exatamente aonde é ainda, para que nós não 
nos percamos no caminho. Na história da Amazônia, por exemplo, é um negócio muito 
complicado. Nós temos seguramente aí um repositório que não tem nada a ver só com o 
interesse na preservação do planeta, mas de dinheiro, de insumos, e provavelmente não 
seremos capazes de segurar, eles fazem cópia genética de cultura facilmente com 
pedacinhos de DNA de uma planta sem que a gente precise se preocupar com isso, bota no 
bolso e leva e replica. 

(Entrevistador): Em médio prazo, você não vê muita saída para isso? 
(C): Não. Eu te digo o seguinte: eu vou te dar um número, para te deixar espantada 

ou não. Nós temos hoje na Amazônia uma taxa de aproveitamento da faixa etária de 18 a 24 
anos de 1% no Ensino Superior. Significa dizer: de que cada 100 jovens amazônicos, 01 
consegue chegar.  

(Entrevistador): Um vinga, não é? 
(C): É. Um vinga. É uma expressão feliz, porque é essa a verdade: um vinga. Bom, 

aí tu ficas pensando o seguinte: nós temos aí em torno de 20 milhões de pessoas e a questão 
é: se esse pessoal não consegue chegar na 5ª série, porque a escolaridade média da classe 
trabalhadora na Amazônia é menos do que isso, a questão é: aonde vão se empregar? Vão se 
empregar nas madeireiras, que é onde há emprego, trabalho não especializado. Vão se 
empregar nas fazendas agropecuárias que, de novo, não é trabalho especializado. Vão se 
empregar em companhias de pesca, de arrastão que, de novo, não é trabalho especializado. 
No tráfico. Então, voltando para o começo dessa conversa, se não tivermos um projeto de 
Estado, que cruze os governos e que “puxe” a escolaridade média de 4 para 11 anos, média, 
de boa qualidade, não tem saída. Toda vez que eu falo sobre isso eu fico assim, cansado. 

(Entrevistador): Não conseguirmos enxergar um horizonte. É terrível, não é? E em 
qualquer situação? 

(C): É verdade.  
(Entrevistador): Você percebe que os professores têm essa dimensão? Eles 

conseguem enxergar essas mudanças, essa necessidade de mudança?  
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(C): Muito poucos. Isso é uma coisa curiosa sabe, porque eu acho que essa visão 
macroscópica do mundo exigiria que o sujeito saísse do micro mundo dele, entende? E 
estivesse disposto a olhar o sistema de fora e de cima. 

(Entrevistador): Ou seja, a Universidade fazer a sua própria crítica? 
(C): Exatamente. E isso não é uma coisa que se veja como prática corriqueira até em 

função dessas pressões violentas que o sujeito tem e que ele quer cada vez mais fixar o 
horizonte dele, para dar conta da sobrevivência dele, enquanto docente de uma área 
particular. Aí eu digo assim: eu particularmente fui guindado quando estava envolvido com 
a administração, a pensar nesse mundo macro e aí disse uma coisa que continuo dizendo até 
hoje: o trabalho nosso, dentro do laboratório, tem uma dimensão micro, muito pequena e 
não tem um efeito multiplicador como a gente gostaria que tivesse. Os sujeitos que fazem 
política teriam, se quisessem, esse efeito multiplicador porque poderiam organizar a força 
do Estado e a arrecadação do Estado, que não é pequena, para fazer a mudança que a gente 
precisa fazer e que pode ser feita. É uma pena que nós não conseguimos ainda alcançar 
aquele ponto que a gente chama de “o ponto da virada”, que deixa a população numa 
situação tal que não dá mais para o sujeito fazer o que quer, entende? Ela passa a ser mais 
exigente e aí acelera o processo. Você vê isso em vários países do mundo, eram populações 
pequenas, mas ainda assim você vê que quando se chega num determinado patamar. Por 
exemplo, a Coréia fez isso. A Coréia do Sul, definiu como meta transgovernamental que 
todos os coreanos iam chegar com 11 anos de escola obrigatoriamente, em áreas que 
quando eles terminassem, tivessem emprego seguro. O Japão fez isso e a China está 
fazendo isso em escala, de modo a colocar todo mundo desesperado, de “boca aberta”. 

(Entrevistador): O processo de movimentação de ensino superior na China é forte. 
(C): É brutal. Então tu vês que aqui e acolá há sinais de esperança. 
(Entrevistador): A Índia, de certa forma, não é? 
(C): É, a Índia, de certa forma. Apesar de conviver com cabeças do século XIX, mas 

está fazendo, não é? E ela fez um negócio assim, alucinado. Um modelo em que migraram 
4.000 doutores de uma vez só da Índia para os EUA. 4.000 doutores! Eu fiquei perplexo! 
Decisão de governo, as chances dos sujeitos. Eles perderam muita gente, mas eles 
receberam de volta muita gente. Eu digo assim: o problema é que a gente fica agoniado 
porque a velocidade é muito lenta. 

(Entrevistador): A minha preocupação é exatamente essa: como é que o professor 
fica nessa verdadeira revolução, não é? 

(C): Alguns nem conseguem enxergar direito que isso está acontecendo. Outros 
enxergam e ao enxergar eles ficam mais focados no micro, para dar conta do trabalho. 

(Entrevistador): Você percebe... Você tem quantos anos de carreira?  
(C): Eu vou completar... Eu entrei em 78... Acabei de fazer 30 anos. 
(Entrevistador): Você percebe muitas alterações, muita mudança não só nesses 

aspectos que você falou, mas, quais outras mudanças você enxergaria nesse cenário? O 
professor que está chegando hoje nesse ambiente acadêmico, o que ele vai encontrar de 
diferente? Da época que você ingressou? 

(C): Eu acho que ele vai, dependendo da área em que ingressar, vai ter ânimos e 
desânimos, eu diria. Eu continuo achando que a gente deveria fazer um esforço danado de 
colocar as melhores cabeças no primeiro semestre do curso, porque esse é um momento que 
você “salva almas”, para usar uma expressão mais para o lado religioso, porque se ele pega 
um professor medíocre logo no ingresso ele não tem como sobreviver. Ele vem de um 
vestibular esterilizante, quer dizer, a curiosidade dele está lá no chão, e se ele ainda pega um 
professor desmotivado, replicador do conhecimento livresco, que não desafia o aluno, ele 
rapidamente se entrega no processo e corre atrás do diploma. Larga de entender que o 
ensino superior deveria ser uma atividade desafiadora, de abrir fronteiras. Então, esse 
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professor que chega jovenzinho, acabou de fazer o doutorado, mentalmente até é um bom 
pesquisador (nem sempre), ele tem um viés que vai levar muito tempo para corrigir, que é a 
história do piloto automático dos conteúdos. Então, ele vai para o livro, seleciona um 
conjunto de conteúdos para “colar” (copiar), e vai ali, repete um pouco o modelo de escola 
que o aluno já teve no ensino médio. Ele não assusta, mas também não cria perplexidade. 
Então, ele só vai descobrir que tem um erro essencial no processo tardiamente. Eu vou te 
dar dois exemplos, que eu acho que vale a pena: todo Julho e Janeiro eu vou embora para o 
Interior fazer o que chamo de “curso de férias”. Nesse curso de férias é proibido o sujeito 
partir de premissas que ele aprendeu anteriormente. Tudo ele tem que demonstrar 
experimentalmente, se ele disser que, sei lá, que o coração é comandado pelo cérebro ele 
vai ter que demonstrar que o coração é comandado pelo cérebro. E o que acontece é o 
seguinte: esses alunos do ensino médio, quando são expostos a essa situação inovadora, tu 
sentes que alguma coisa acontece com a cabeça deles, que é diferente da escola que ele 
tinha antes, ele passa a ser um sujeito extremamente curioso e ele responde e responde 
rápido. São duas semanas de curso intensivo, pela manhã e a tarde, no final eles fazem um 
congresso, mostrando o que eles descobriram.  

(Entrevistador): Ensino com pesquisa? 
(C): É isso. Ensino com pesquisa. Agora, a diferença neles para os professores do 

ensino médio que também fazem o curso e que assistem os alunos e fazem seus próprios 
experimentos, é macabra. Os professores são uma tragédia. Eles não conseguem sequer ler 
com propriedade, interpretar se o livro está dizendo uma coisa certa ou errada, à luz de um 
experimento que ele acabou de fazer, porque a cabeça dele é a cabeça do livro-texto, do 
piloto automático. Um dia aconteceu uma coisa muito engraçada: uma das professoras disse 
“Professor, eu passei 30 anos da minha vida dizendo besteira”. Eu achei aquilo um ato 
espontâneo, mas ainda bem que descobriu, tardiamente, mas descobriu. Então, a sensação 
que eu tenho é assim: esses alunos que foram expostos têm pelo menos a oportunidade de 
ter visto alguma coisa diferente, se, ou não, isso é significativo do ponto de vista estatístico, 
se na distribuição da curva, quando eles saírem lá na frente eles vão sair melhores alunos ou 
piores, é uma coisa que eu nunca avaliei. Gostaria até de fazer, mas não tenho ninguém para 
fazer, então vou fazendo um pouco na intuição. Mas o certo era você pegar esse aluno e 
depois olhar ele dentro da universidade e ver como é que ele se desenvolve. 

(Entrevistador): Pesquisar mais longitudinalmente? 
(C): É isso. E ver se isso tem impacto. E se tiver, nós teríamos finalmente um 

modelo, porque é o seguinte: em vez de você partir para reformar conteúdos curriculares 
permanentemente, porque o conhecimento está ficando descartável, você ensina o garoto a 
aprender e a perguntar, e correr atrás das bases de dados, eventualmente replicar um 
experimento se ele for achar que realmente vale a pena. 

(Entrevistador): Professor, muito obrigada por sua disponibilidade. Você gostaria de 
fazer algum comentário adicional? 

(C): Foi um prazer. Espero que seja útil para a segunda fase do seu trabalho. 
(Entrevistador): Com certeza. Abriu mais ainda a complexidade. Abriu mais ainda 

as teias. Sua fala me deu uma boa visão da universidade, para um lado ou para outro. Você 
indicaria alguém para eu conversar, que esteja lá hoje?  

(C): Olha, eu acho que o H.... seria uma pessoa interessante. 
(AC): O H... S...? 
(C): É. Porque ele personifica mais essas lideranças. 
(AC): Obrigada. 
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ENTREVISTA COM O PROFESSOR JOÃO, REALIZADA NO DIA 27/08/2009. 
 

(Entrevistador): Boa tarde, Professor. Eu gostaria de ouvi-lo sobre o que é ser um 
acadêmico hoje. O que se espera de um de um professor universitário hoje? 

(J): Posso falar mais na área Tecnológica. Na área Tecnológica hoje, mudou um 
pouco aquela concepção, digamos que, do professor vivendo mais internamente na 
instituição e hoje, temos que ir para fora, cruzar os muros, e fazer convênios com as 
empresas, não só com os órgãos de fomento institucionais tipo CAPES, CNPq, Ministério 
de Ciência e Tecnologia, FINEP, mas com as próprias empresas da região, pelo menos na 
área tecnológica. Antes, há muito tempo atrás, o acadêmico, digamos, era um engenheiro 
fora e que nas horas vagas se dedicava à universidade. Depois passou-se àquela fase da 
dedicação exclusiva, aí começou a ter algum percentual de professores de dedicação 
exclusiva e outros que já tinham experiência lá fora e traziam essa experiência e davam por 
vocação suas próprias aulas. Hoje em dia, dentro da universidade, ele já pode ter também, 
tanto a prática lá fora, como o ensino aqui dentro, mas isso tornou, eu diria, um pouco 
comercial. Então às vezes o professor começou a dar do seu julgamento próprio, eu não sei 
se, logicamente, todos vão concordar com isso, o professor começou a ser muito 
“empresário” e deixou, eu acho, muito das funções acadêmicas ficarem mais com os alunos 
de Mestrado, Doutorado e começou a ficar fixado que tinha que captar recursos externos. 
Isso mudou um pouco a concepção. Acho que o professor tem menos tempo de ler, pelo 
menos na área tecnológica, o que talvez em outras áreas ainda façam, coisas de interesse 
mais gerais e foi se tornando muito empresário, que traz coisas para cá para dentro, senão as 
transferências fundamentais não são suficientes para manter os seus laboratórios. Então 
ficou um misto de tudo isso. Não sei se estou fugindo um pouco do que você perguntou. 

(Entrevistador): Não. Você está colocando dois aspectos. Veja se entendi: houve 
uma redução de recursos, de repasse para a universidade e ao mesmo tempo existe uma 
demanda externa, o setor produtivo pedindo essa ligação da universidade, do professor. É 
isso? 

(J): Sim. Eu não sei se houve uma diminuição de recursos para a Federal, mas veja, 
na abrangência aumentou até, mas também aumentou a participação de tal maneira que 
deixou menos tempo para o pesquisador realmente estudar e pesquisar e preparar bem uma 
aula se tornou secundário. Então você compara o valor da aula e isso aí se tornou uma coisa, 
que parece que é mais importante: o sujeito que consegue trazer mais dinheiro, o marketing 
se tornou um pouco mais importante, do que a profundidade de conhecimento, infelizmente. 

(Entrevistador): Quer dizer, aquelas três funções: de ensino, de pesquisa e de 
extensão hoje... 

(J): Na área Tecnológica, não posso dizer que em todas as áreas ficaram assim, 
assim menor. 

(Entrevistador): Na área tecnológica prevalece essa questão? Quer dizer, o ensino 
como menor importância, a pesquisa como maior importância e a prestação de serviço para 
trazer recursos? 

(J): É. Muitas vezes decorrente das pesquisas. E a motivação, digamos, só na aula. 
A aula o professor já ganha mesmo se der ou não der. Se um aluno de Pós for dar aula para 
ele ou não, ele colocou o ganhar mais, o trazer mais, como o mais importante do que 
aquelas obrigações inerentes à vida acadêmica. Então ele foi, partiu para buscar isso. 
Também vi isso em Portugal, no tempo que eu passei lá no pós-doutorado, também notei 
situações similares pendentes também lá na área tecnológica, mas não posso falar por todas 
as áreas. 
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(Entrevistador): Você que fez Pós-Doutorado em Portugal e vê que essa é uma 
realidade que não é só aqui? Hoje o professor precisa buscar recursos? E isso é valorizado 
na universidade? O professor que capta isso? É isso? 

(J): Como os órgãos como o CNPq e a CAPES dão muito valor para o currículo 
Lattes, o que a gente nota é alguns currículos inflados. O nome do professor está lá em 
alguma coisa que ele nem viu, o aluno tal ou alguém quis, tem que colocar o nome dele, 
porque ele tem que ter alguma projeção, senão ele não fica com condições, digamos, de ter 
um nome para disputar lá fora. Então muitas vezes, porque ele tem que ter tantos artigos, e 
em vez dele fazer um por ano ele acaba fazendo dez e não participa realmente de nenhum. É 
fácil inflar currículos. Eu coloco seis autores, e estou nesse aqui e o outro me coloca no 
outro dele, e um se transforma, se multiplica, é coisa desse tipo. Infelizmente é uma indução 
até pelo processo de avaliação. 

(Entrevistador): De produção?  
(J): É. Desse produtivismo. Infelizmente as pessoas “caem para essa”, digamos 

assim, porque se o professor não for assim ele não sobrevive, se ele não produz, ele não 
sobrevive. Então não vai preparar uma boa aula é melhor preparar ou participar de um 
artigo científico. 

(Entrevistador): E a utilização do tempo do professor? Como é que vê essa questão 
da utilização do tempo, da carga de trabalho? Percebe que essas “novas regras do jogo” de 
certo modo afetam a produção do professor? Houve um aumento da carga horária de 
trabalho do professor? Ou não? 

(J): Internamente o número de horas de aula, não. Pelo contrário, cada vez o pessoal 
luta para dar menos horas, menos hora de aula efetiva para poder sobrar tempo justamente 
para essas outras coisas, para fazer pesquisa e para fazer aplicações da pesquisa que 
geralmente são mais compensadoras, tanto em termos pessoais como para o seu próprio 
laboratório, para captar recursos para o seu próprio laboratório. Aí a pessoa acaba levando 
muito mais tempo nisso do que em atividades estritamente acadêmicas, de aula ou mesmo 
orientação, aí o professor já faz aquela escolha, daqueles melhores, que podem “tocar o 
barco” para ele, os alunos tais para o projeto. Acaba que é o “capitalismo” dentro da 
academia. 

(Entrevistador): O tempo do professor é usado mais para o quê? Para captar 
recursos? Ele está atento aos editais? 

(J): Infelizmente ele gasta uma “parte violenta” do tempo em cima disso. E não 
adianta dizer: ah, algum dos funcionários vai fazer isso. No máximo, um funcionário vai 
olhar um edital e avisar para ele, mas ele vai ter que ler tudo, tentar, ver que o que ele está 
fazendo, se ele se enquadra num Edital ou se ele está dentro de outro. Então, 
automaticamente, muito do tempo dele passou a ser nessa gestão, infelizmente. 

(Entrevistador): Esses desafios, o senhor percebe algum dilema do professor: “o que 
eu vou fazer?”, “para onde eu vou me dedicar”? Que dilemas esses professores enfrentam? 

(J): Bom, ele acha que se ele não entrar nesse jogo de mercado ele vai ficar à 
margem de tudo, totalmente digamos relegado, “ah, esse estuda”, mas também não tem 
projeto, então ou ele entra como nesse “rolo compressor” ou ele acaba perecendo, e ficando. 
Mesmo que ele estude, o máximo que ele faz, não estudando e fazendo alguns artigos dele 
mesmo, ele vai aparecer o mesmo tanto que aquele que estudou, vão aparecer as coisas; 
infladas artificialmente, digamos assim. 

(Entrevistador): Como os professores reagem a isso, além dessa adaptação?  
(J): Sim. É uma adaptação a esse estilo que está preponderando na Academia. Se ele 

não se adaptar a isso aí... Às vezes ele muda a sua agenda (“ah, vai ter o edital tal, então eu 
vou me preparar para esse aqui, e para esse aqui”) e acaba as funções mesmo do ensino, 
pelo menos como era tradicionalmente feito, que era estudar os compêndios e mostrar... E 
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claro que ninguém quer que ele estude e entregue tudo pronto para os alunos porque eles 
precisam pesquisar também, mas tem que ser pelo menos um dia de ensino, o básico e de 
dizer: “olha, esse aqui, você se aprofunda nisso e faz”. Tudo isso aí mesmo assim perdeu 
porque ele tem menos tempo para fazer, para se adaptar a todas essas agendas externas para 
sobreviver. 

(Entrevistador): Olhando o conjunto de professores do seu Instituto, eles adotam 
uma postura mais de adaptação? Eles reorganizam seu trabalho? Ou o senhor sente que tem 
professores que reagem que são resistentes a essas mudanças? Como é que eles reagem a 
isso, além dessa adaptação? 

(J): Bom, a gente nota que é um pouco percentual que reage, mas aí ele fica um 
pouco marginalizado na captação, e ele fica sozinho, acaba não fazendo nada, cada um 
adianta o seu lado, para pegar as bolsas, para atrair alunos. Tem alguns que reagem 
realmente, que já reagiram algumas vezes, mas depois viram que ficam marginalizados. 
Alguns reagem perdendo o gosto pela atividade acadêmica, ficando revoltados, mas é difícil 
enfrentar a realidade do mundo Sei lá, se é a globalização. E eu acho que, talvez algumas 
universidades mais famosas ainda conseguem reagir e mudam também as suas linhas de 
pesquisa, não só guiadas pelo mercado, mas a intenção de universidades já poderosas. As 
nossas ainda medianas, ainda não têm como ir contra esse movimento senão acabam 
desaparecendo. 

(Entrevistador): O senhor está falando em desaparecer? Em longo prazo, essa 
pesquisa mais direcionada para o mercado, se a universidade não cuidar vai acabar sendo 
levada para pesquisa mais aplicada? 

(J): Sim, essa é a tendência, priorizar o que é valorizado pelos financiadores. 
(AC): O senhor gostaria de acrescentar algo mais? 
(J): Entrego-lhe aqui um CD-ROM com as informações sobre o Instituto e fico à sua 

disposição para qualquer coisa. Bom trabalho. Boa sorte. 
(AC): Obrigada, professor. 
 

ENTREVISTA COM O PROFESSOR ERASMO, REALIZADA NO DIA 15/09/2009. 

(Entrevistador): Boa tarde, Professor. Agradeço sua disponibilidade para a 
entrevista. Vou situar um pouco meu estudo. Temos um contexto, um conjunto de políticas 
de educação superior que vem sendo implantadas e que de certa forma podem estar tendo 
uma consequência no trabalho dos professores, afetando o trabalho acadêmico. Que 
importância teria no trabalho do professor? Quer dizer, você se vendo hoje como professor, 
diante das políticas e você se vendo um pouquinho lá atrás, vivendo outro momento, você 
percebe mudanças? Como é que você vê que isso interfere no trabalho do professor? 

(E): Bem, Ana Célia, parto da seguinte premissa: as mudanças são necessárias na 
educação brasileira hoje, em função de todo um conjunto de medidas que foram integradas 
ao contexto, inclusive medidas do Governo. A educação passa um processo de mudanças, e 
essas mudanças vão repercutir aonde? Na escola, e repercutindo na escola vão ter que 
repercutir no professor. Aqui estamos falando de escola em todos os sentidos, todos os 
níveis, desde a escola de educação infantil até o ensino superior. Então, o que é que eu 
digo? Eu digo primeiro: o professor tem que estar preparado para enfrentar essas mudanças. 
E o que é para mim essa preparação? Um conjunto de competências que ele deve ter, para 
logicamente se incorporar a essas mudanças. Mas veja lá, às vezes mesmo que a gente 
possua alguma competência, mesmo que a gente queira ingressar nesse novo mundo, vamos 
dizer assim, da educação em função da mudança, às vezes isso é complicado pela própria 
formação do professor. O professor tem, no nosso caso aqui, uma formação muito 
positivista, centrada na questão do paradigma cartesiano, que a gente está tentando romper, 
e ele é muito, muito duro, muito rígido, mas a gente está tentando romper. Então a grande 
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maioria dos professores, acredito eu, tem medo de mudança, tem medo de enfrentar 
mudança, porque essa mudança vai fazer com que ele seja abalado nos seus pressupostos, 
nos seus alicerces ou no paradigma que ele vem trabalhando há muito tempo e que ele acha 
que aquele paradigma que pode realmente resolver a situação dele. Eu acho que as 
mudanças são importantes para o professor nessa contemporaneidade. Eu começo a 
trabalhar uns artigos falando dessa mudança, que a sociedade requer, que a sociedade está 
pedindo para que as escolas mudem, que os professores mudem, mas isso não é fácil pela 
nossa própria formação. 

(Entrevistador): Quais mudanças são essas que você veria em relação à 
universidade? Quer dizer, quais mudanças estão sendo postas pela sociedade à 
universidade? E como o professor, na sua visão, está olhando isso, está enfrentando isso? 

(E): Eu vejo que uma das mudanças que a sociedade está pedindo que talvez na 
própria política esteja desenhada é a questão dessa preparação para o mercado de trabalho, 
porque nós sabemos que a universidade não tem na realidade esse objetivo principal, formar 
o profissional para o mercado de trabalho. Ela forma o profissional, na questão do 
conhecimento, trabalha a questão da construção do conhecimento, para que esse 
profissional com esse conhecimento possa desenvolver atividades. Mas a grande questão 
que estão passando para nós é a questão que a sociedade está exigindo, em função dessas 
modificações todas, que a gente forme um profissional para o mercado de trabalho, ou seja, 
o mercado de trabalho exige essa formação e muitos professores não têm esse tipo ainda de 
insight, ainda não deu aquele “estalo”, ainda não conseguiu ver essas situações desse 
mercado, não consegue distinguir que mercado de trabalho é esse. Então eu vejo que a 
grande mudança que a sociedade está colocando para gente é essa perspectiva da 
universidade do ensino superior formar para o mercado de trabalho. 

(Entrevistador): No caso, os perfis de formação que a gente não está conseguindo 
acompanhar? 

(E): A gente não está conseguindo acompanhar até porque o mercado gira mais 
rápido do que a escola, do que a universidade, não é? 

(Entrevistador): Existe uma distância, uma questão de velocidade? 
(E): É, aquela velocidade da tartaruga para o coelho.  
(Entrevistador): É o que o Cristóvão Buarque falava um pouquinho, não é? A crise 

da universidade não é só uma crise de qualidade, é uma crise de velocidade. 
(E): De velocidade. Por mais que a gente queira acompanhar, isso que eu tenho dito 

para os meus alunos aqui da Pedagogia, por mais que a gente queira acompanhar, a gente 
não consegue. Até pouco tempo atrás o gravador não era desse tamanho, era maior, com 
fita. 

(Entrevistador): O que se espera, então, de um professor universitário? Qual é a 
concepção de trabalho acadêmico, o que é esperado dos professores hoje? De você, por 
exemplo, um Doutor com tempo integral na universidade. Fale-me um pouco sobre como 
você vê o seu trabalho, o que a universidade espera do trabalho de um professor? 

(E): Eu acho que a universidade espera do professor, nesse perfil de Doutor 40 
horas, que ele possa produzir conhecimento, não é? Além das tarefas que seriam inerentes, 
que seria a aula na graduação, na pós-graduação, orientar alunos, o professor tem que 
produzir conhecimento. O que é produção de conhecimento? Produzir algo dentro da área 
de formação dele, da área que ele desenvolve a graduação, que possa trazer benefício para a 
sociedade, para a própria universidade e para sociedade em si. 

(Entrevistador): Mas era isso também há 30 anos. O que mudou? 
(E): Sim, mas mudou, eu acredito, essa perspectiva mais do profissional estar mais 

envolvido com a cor da universidade. Eu acho que esse envolvimento com a cor da 
universidade é fundamental, o professor não pode estar dissociado da universidade. Eu 
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estou aqui na Unama, tenho um envolvimento com a Unama, participo de várias atividades 
aqui da Unama e, quer queira quer não, preciso estar, vamos dizer assim, “antenado” com a 
Unama, tenho que ter esse compromisso com a Unama. 

(Entrevistador): Viver esse espaço? 
(E): É, porque se eu venho aqui só para dar a minha aula e atender meu aluno acho 

que não funciona e eu não vou conseguir produzir para a universidade, eu acho que a 
universidade espera isso do professor, espera esse compromisso. 

(Entrevistador): E essa ligação? Ela é mais com a instituição ou é mais do professor 
com a área de conhecimento dele? Com o núcleo de pesquisa dele? Com a disciplina dele? 
Quer dizer, essa vinculação, esse compromisso, você vê que ele é mais individual? 

(E): Eu acho que o compromisso deve ser além de nós, termos aquele compromisso 
com o aluno, eu acho que deve ter o compromisso institucional. 

(Entrevistador): Mas ele é hoje assim? 
(E): Eu vejo que falta muita coisa. Na grande maioria dos professores da 

universidade, quando eu falo em universidade eu falo em toda, eu não particularizo esta 
universidade, eu acho que não vivem a universidade. 

(Entrevistador): Vive o quê? 
(E): Vive o “eu faço o que tenho que fazer e pronto”. Ou seja, eu sou pago para 

passar 40 horas, eu passo 40 horas aqui e o que eu estou fazendo, se não me cobrarem eu 
não dou satisfação para ninguém. Eu acho que isso repercute inclusive muito ruim para a 
instituição nos processos de avaliação. E o compromisso que o professor tem com a 
instituição, com o curso em si, com o aprendizado do aluno, as notas vão dizer assim, não 
muito boas dos alunos no ENADE reflete um pouco isso, reflete esse distanciamento do 
professor da universidade em si. 

(Entrevistador): Como é que você vê as questões da carga de trabalho? Da 
produtividade? Hoje é diferente do que era? Como é que você vê isso? Como é que você vê 
como professor, nisso? 

(E): Eu acho que o professor que é comprometido com a instituição, que é 
comprometido com o fazer dele, é fundamental que ele tenha esse tipo de desdobramento. 
Agora mesmo eu estava chamando um ex-bolsista que foi para o intercâmbio, dizendo 
“olha, o documento da CAPES diz aqui que tu tens até cinco dias para prestar contas. Tu 
fizestes isso?”. “Ah, não fiz Professor”. Aí eu disse: “mas não sou eu quem tem que te 
cobrar, quem tem que te cobrar é a CAPES. Mas eu estou te alertando isso porque estou 
vendo e eu sei que você não prestou contas”. Então, e a gente tem que fazer, eu acho que, 
não que tenha 257 opções, mas eu acho que esse leque de situações que são criadas para o 
professor, eu acho que faz bem para o professor, mas faz bem para o professor que tem esse 
compromisso, essa dedicação. Eu acho que faz bem, porque isso quer queira quer não, 
depois dá um reconhecimento do professor. É o reconhecimento que temos quando 
convidado, no meu caso que sou professor de um programa, eu recebi agora um convite 
para participar de 4 bancas, examinadoras . Não sei nem como eu vou fazer. Perguntei: “e 
porque eu? É porque a gente leu que você faz isso, a gente sabe da tua produção...do teu 
empenho”. Quer dizer, isso é uma forma de reconhecimento. É mais trabalho. 

(Entrevistador): Você tem horas de aula, projeto de pesquisa, você tem essas quatro 
bancas que você vai ter que ler quatro dissertações, que você vai ter que preparar quatro 
pareceres. Como é que você vê isso para o professor? Isso leva a quê? Porque quando você 
faz isso, porque você acredita que isso é viver a instituição, mas será que você não está 
fazendo isso também por uma questão da produtividade, dos seus resultados? Há 
professores que buscam isso, que vivem isso nessa perspectiva? 

(E): Eu acho que sim, eu acho que existe a questão da produtividade, da 
intensificação, mas eu acho que, no meu caso, para mim particularmente é uma satisfação. 
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Quando eu faço isso eu tenho recebido muitas críticas da minha mulher, nessa situação: “tu, 
não paras”! E eu digo: “eu nem estou trazendo mais trabalho no fim de semana para casa, 
como eu trazia”. Mas é aquela questão: eu não sei! Não faço para ter, para ser convidado de 
Banca Examinadora, eu faço porque me dá prazer de fazer e essa é a grande questão.  É a 
minha vida acadêmica, faço porque eu gosto de fazer e eu acho que eu gosto de fazer e eu 
tenho que fazer bem feito, não posso fazer o trabalho pela metade, eu tenho que fazer bem 
feito e isso às vezes leva ao estresse, leva ao cansaço, leva a uma série de coisas, mas eu 
acho que é por aí. Não é uma espécie de doação, mas é de você sentir prazer naquilo que 
você faz. Eu acho que é a mesma coisa um médico, que é um grande cirurgião, ele tem que 
sentir prazer naquilo porque senão ele não vai fazer bem o trabalho e fazer por fazer o 
trabalho. 

(Entrevistador): Está bem. Esse é você, é como você encara seu trabalho acadêmico, 
mas você consegue enxergar isso, no conjunto de professores? Olhando para os seus 
colegas, como é que você vê que os professores têm respondido, reagido a essas mudanças, 
a essas transformações? 

(E): Eu vejo que a grande maioria dos professores, pelo menos os que eu convivo, 
tendem a responder se eles forem, vamos dizer assim, tocados, empurrados ou cobrados. 
Infelizmente, é uma constatação que eu tenho. 

(Entrevistador): Não é por motor próprio? Não é por perceberem que isso faz parte 
de .... 

(E): Claro que têm uns que fazem, mas a grande maioria só faz a coisa com pressão. 
(Entrevistador): Por que isso? Você enxerga alguma razão, fora o que você já falou 

que é o compromisso ou o não compromisso? 
(E): Eu acho que é o desencanto, talvez. É o desencanto, não é? De ter passado tanto 

tempo, e ainda com a questão da precarização, eu acho que é o desencanto com o ofício, 
com a profissão, não sei. Talvez o desencanto com a própria instituição que talvez não 
reconheceu o mérito que o professor acha que possui. Eu acho que é isso. 

(Entrevistador): Eu gostaria de começar a tentar identificar formas dos professores 
lidarem com essa situação. Como é que você consegue enxergar diferentes maneiras dos 
nossos colegas professores lidarem com essas mudanças, com essas transformações, esses 
novos tempos? 

(E): Eu acho que são essas três coisas: que estão “antenados”, que sabem, que 
precisam realmente encarar a coisa com essa magnitude, não para estarem à frente do tempo 
ou acompanharem, mas por uma questão de coerência com a profissão que escolheram, com 
o trabalho que fazem. Outros ficam, vamos dizer assim, esperando que alguém “os leve”, e 
outros, mesmo que alguém passe um carro e diga “olha, vai levar”? Ele diz: “não, eu vou 
esperar o próximo”. Eu acho que tem essas três versões, e eu convivo realmente com um 
grupo de professores das mais diferentes formações e a minha avaliação é essa. Tem um 
grupo de pessoas que realmente trabalha não para aparecer, mas que é responsável pelo 
trabalho. Tem o outro que, se você convidar, ele pensa duas vezes, mas vai, e o terceiro que 
nem que você convide 500 vezes ele “deixa o carro passar que alguém vai me salvar”. É 
aquela história de Deus e que estava numa enchente, o sujeito ficou lá em cima da casa... 
Sabe? 

(Entrevistador): Sim. Conheço a estória. Você queria complementar, dizer mais 
alguma coisa, em relação a nossa conversa, em relação a essa temática? 

(E): Olha, eu acho que essa temática é muito significativa. Eu acho que essa questão 
do ser professor, principalmente do ser professor universitário, é uma coisa que precisa 
realmente ser desvelada, para mostrar que também tem a situação que a grande questão da 
universidade é isso: você encontra uns que são professores de formação e têm outros que 
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são professores por passarem num concurso e entrarem como docente na universidade, e aí 
eu acho que você tem o “grande nó” da questão. 

(Entrevistador): No que se refere à docência, à função ensino? 
(E): Exatamente. Não só ensino, mas ao compromisso acadêmico com a profissão. 

Então, é muito diferente, é claro que existem muitas exceções, mas é muito diferente você 
ter um professor de formação, trabalhando na docência, na atividade acadêmica e ter outro 
que é professor por ter ido por concurso lá, que vai lá, eu acredito que, claro tem muita 
gente boa aí, mas acho que a grande questão da universidade é essa: que nós não temos 
ainda essa questão da formação do professor universitário. Acho que o grande nó da coisa é 
essa: enquanto a gente não conseguir achar de que forma, de que maneira, que estratégia vai 
criar para formar esse professor universitário, ainda vamos ter muito dissabor nessa questão. 
E eu penso que o ser professor passa por aí, o ser professor universitário passa por essa 
questão de formação. A gente não vai mudar tão cedo, mas a gente tem que pelo menos 
apontar alguns caminhos e eu acho que esse teu trabalho pode ajudar. 

(Entrevistador): Mesmo que meu trabalho não discuta a formação do professor 
penso que a formação importa muito. 

(E): No ser, não é? No ser, como é que ele é como é que ele se sente.... 
(Entrevistador): Nas atividades acadêmicas que ele desenvolve, se ele é um sujeito 

mais focado no ensino, na pesquisa, na extensão; se ele tem perfis diferentes. 
(E): Tem professor que gosta muito também de extensão, não é? Nem para fazer 

uma coisa só. É isso. É tudo. 
(Entrevistador): Obrigada por sua disponibilidade. 
 

ENTREVISTA COM A PROFESSORA MARIA, REALIZADA NODIA 17/12/2009. 
 
(Entrevistador): Obrigada por ter aceitado meu convite para essa entrevista. Nossa 

investigação está centrada em compreender a realidade da profissão acadêmica hoje, o que é 
ser professor universitário hoje e quais mudanças estão afetando o trabalho acadêmico. O 
que mudou desde quando você começou sua vida acadêmica em especial nessa sua área de 
Engenharia? 

(M): Na Engenharia Civil, na minha época de iniciante, quando eu fiz faculdade, era 
uma situação privilegiada quando os professores tinham uma grande experiência 
profissional. A experiência de campo, a vivência, isso era fundamental, praticamente o 
principal. Com o tempo, em função da própria mudança até conceitual do que se pretendia 
do profissional da área, do que é ser um professor-engenheiro, não só um engenheiro, do 
avanço tecnológico, de uma série de ferramentas, as coisas que mudaram na área, de uma 
maneira muito rápida. Nos últimos anos, isso foi exigindo mais desse professor. Na parte de 
domínio de conteúdo mais atualizado, o próprio mercado foi exigindo da gente que, quando 
nós entrássemos no mercado, se não havia tanta vivência, só conhecimento teórico e, às 
vezes, nem este o suficiente: se eu não sei fazer, como eu procuro fazer?  Criar, diante dos 
problemas que apareciam. Então, geralmente, o professor que tinha um conhecimento de 
campo, ele falava daquilo que ele tinha vivido aquilo que ele não tinha vivenciado, ele não 
passava pra gente como resolver. E pra resolver isso a gente percebia que tinha que dominar 
um pouco, também, desse lado de teoria, de saber buscar, onde encontrar. Ciência mesmo. 
Então, mudou muito, hoje ter experiência profissional é importante para o professor de 
Engenharia para dar credibilidade àquilo que ele ensina na teoria, mas hoje a gente vê até 
pelos próprios alunos, quando eles procuram os professores para Trabalho de Conclusão de 
Curso eles têm uma preocupação de que aquele professor saiba orientá-lo academicamente, 
do ponto de vista científico de como desenvolver aquele trabalho com conceitos teóricos 
atualizados e, ainda, a possibilidade de desenvolver habilidade no lado da criatividade e da 
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inovação. E, então, eles procuram geralmente o professor que tem experiência profissional, 
mas que tem uma formação acadêmica mais profunda pra poder dar, também, uma 
orientação do ponto de vista científico, exigindo mais conhecimento científico. Os próprios 
alunos valorizam muito mais o professor quando ele tem uma pós-graduação, quando ele 
tem já mestrado, no mínimo, ou um doutorado. A gente percebe. 

(Entrevistador): Quer dizer, você está colocando uma mudança na exigência do 
perfil do profissional que vai atuar lá no mercado de trabalho, quer dizer, mudou a produção 
de conhecimento e a produção do profissional? 

(M): Sim. Porque o profissional que vai atuar no mercado, ele não só vai ter que 
dominar as práticas já existentes, como ele também vai ter que se preparar para analisar 
fenômenos, problemas que vão ocorrer que ele vai ter que desenvolver uma capacidade de 
observação, de crítica, de elaboração do problema e de busca de soluções. É isso que é o 
diferencial desse profissional, de ele estar preparado para também atuar junto a coisas que 
ele não aprendeu na academia diretamente como resolver. 

(Entrevistador): Como é que chega à academia, como é que você sente que isso vem 
sendo demandado dos professores? Através de quê? 

(M): Porque vem sendo demandado pelo próprio questionamento dos alunos. Os 
alunos começaram a fazer estágio mais cedo no Curso. No meu tempo, aluno fazia estágio a 
partir do 4º ano de Engenharia. Eu, por exemplo, tenho alunos que fazem estágio aqui desde 
o 1º ano de Engenharia, já quer entrar na Engenharia, então, diminuiu muito a idade do 
aluno que entra no estágio, a fase dele. Então, vamos dizer no 2º ano eles já estão entrando 
no estágio. E aí eles começam a ir ver a obra, ver o espaço que eles estão trabalhando, e eles 
começam a observar que aquilo que eles aprendem não é suficiente para resolver os 
problemas que estão enfrentando na obra e cada problema tem uma particularidade. Então, 
eles começam a exigir mais dos professores porque eles começam a trazer os problemas 
para dentro da sala de aula, querendo que o professor dê solução, no sentido de que o ajude 
a fazer alguma coisa, querendo que eles expliquem determinados fenômenos, quando às 
vezes o professor nunca vivenciou na sua prática profissional. 

(Entrevistador): E isso mais no âmbito do ensino, não é? E nas outras funções? O 
professor universitário ensina, pesquisa.... 

(M): Hoje estamos com um problema. Você tem um dilema: ou você é um professor 
universitário e foca mais a prática profissional e vai em cima, para obra, campo de trabalho 
e vivenciar  mais isso  ou então você é um professor-pesquisador. É muito complicado você 
atuar nas duas frentes. Às vezes você consegue alguma coisa, mas é muito difícil de 
encontrarmos nessa área de tecnologia um professor que, possamos dizer, tenha um 
equilíbrio de atuação nas duas áreas. Ou ele é tendenciosamente mais pesquisador ou ele é o 
da prática. É difícil você encontrar. Então é um dilema, acho que é porque é difícil você 
estar atuando em obra, na prática profissional e estar atuando com pesquisa. 

(Entrevistador): Como é que você sente que as pessoas vivem esse dilema? Isso 
interfere na vida deles? Como eles lidam com esse problema? 

(M): Interfere, porque para você fazer pesquisa fica difícil para um professor que é 
muito de obra. No nosso próprio curso a gente tem esse perfil, a gente tem um corpo 
docente que tem um conjunto que é bem da prática profissional, que tem obra, que é dono 
de empresa que, enfim, é sócio de empresa de engenharia e esses professores eu 
dificilmente consigo engajar na parte de pesquisa. 

(Entrevistador): Mesmo numa universidade pública? 
(M): Mesmo numa universidade pública. Eles chegam para fazer um Mestrado, um 

Doutorado por uma questão de titulação, para efeito de progressão funcional. A titulação 
não vem de um desejo de aprofundamento de pesquisa, de conhecimento, é mais uma 
situação funcional, administrativa, de progressão. Esses professores são assim. E há aqueles 



35 

outros que vivem a universidade, têm uma diferença. Esses vivem a universidade, o outro 
vive pela universidade, eu diria. Ele vem, ele domina muito bem aquilo que ele vivencia, os 
alunos gostam porque passa credibilidade para eles, pois ele diz: “olha isso aqui não dá 
certo”; ele sabe, ele pode acreditar, porque aquele professor tem aquele domínio porque ele 
vive aquilo. O professor do lado mais pesquisador, ele vive dentro da academia e ele tem 
outra vida, uma vida de pesquisa, ele tem esse conteúdo profissional, mas presta 
consultoria. Foi o meu lado. Eu optei por isso, eu saí, eu trabalhei em órgão público e teve 
um momento que eu tive que optar, ou eu fazia pesquisa, ou eu continuava em órgão 
público, não dava pra fazer as duas coisas. 

(Entrevistador): Quer dizer que você viveu esse dilema? 
(M): Eu vivi, porque dentro da prática profissional você tem toda uma dinâmica de 

trabalho estressante, que também te toma muito tempo. Você tem uma obra, você tem um 
projeto que você precisa implantar e você está tomada por ele, você não tem tempo de 
refletir, você não tem tempo de pensar, você não tem tempo de escrever nada que não seja 
focado naquilo que você está fazendo. Assim, para ter credibilidade no meu trabalho de 
docente e pesquisadora, passei a realizar consultoria e trabalhos autônomos de engenheira 
civil e me dediquei à maior parte da vida à atividade de pesquisa. 

(Entrevistador): Quer dizer que o professor tem mesmo que optar? 
(M): Tem que optar, não dá para fazer tudo. Pelo menos, há uma opção a fazer sobre 

qual lado dar maior ênfase profissional. 
(Entrevistador): Isso dentro da universidade, dentro da sua área profissional: você 

acha importantes esses dois perfis de professores num curso?  
(M): Eu acho importante. Tanto eu acho importante que, quando eu optei por sair de 

um vínculo empregatício em um órgão público, de Trânsito, e fui para dentro da academia e 
continuei como consultora. Então, eu passei a prestar serviço de consultoria. É como se eu 
tivesse deixado isso num plano inferior em relação à pesquisa, mas sem desmerecimento. 
Então, o que eu hoje passo de credibilidade para o meu aluno quando apresento um trabalho 
e me dedico a algo mais teórico e digo que funciona, é baseado na experiência de 
consultoria, mas isso não me consome mais tempo do que antes, quando tinha um vínculo 
efetivo no mercado de trabalho. Isso (os trabalhos de consultoria) eu aceito quando na 
pesquisa não vai me trazer problema. Aí eu presto serviço e vendo. Isso é frequente. Então 
isso não me cria amarras, não me cria vínculos que eu seja obrigada a atrasar um projeto de 
pesquisa, alguma coisa por aqui. Então às vezes eu chego a fazer até junto, eu pego meu 
aluno, aproveito um estagiário do projeto, levo junto e às vezes até uma prática profissional 
te traz ideias ou observações que se convertem depois em pesquisa. 

(Entrevistador): Quando a universidade faz um concurso para uma seleção de 
professor, ela pode priorizar o lado da produção científica, quer dizer, o Edital pode estar 
dirigido a selecionar um professor com uma excelente experiência, com essa visão do 
campo profissional do engenheiro, mas certamente quando você vai para a avaliação desse 
professor, já dentro da universidade, o peso da produtividade acadêmica dele, em termos da 
produção científica, etc., é muito forte. Quer dizer, o professor vive também esse dilema e 
como é que fica esse professor que fica mais nessa área do ensino? Como é que é o impacto 
dessa avaliação nele? Por outro lado, quem vem para a área de pesquisa, como é que vê essa 
questão da exigência de produtividade, essa questão mesmo da avaliação do professor? 

(M): Em termos de universidade pública eu posso te dizer hoje, porque já participei 
de duas Bancas de concurso público, a exigência é mais produção acadêmica. O professor 
que está interessando mais às universidades é esse professor, que eu te falei, do 
desequilíbrio. Eu dou uma importância de 25 a 30% para as atividades profissionais que me 
mantém em contato com a realidade, mas eu tenho uma espécie de agenda que eu tenho o 
meu lado científico muito mais forte; que eu tenho que apresentar os meus trabalhos; que eu 
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tenho que publicar e orientar. E esse é o perfil do professor que inclusive na universidade 
está sendo buscado e valorizado. Para a Banca Examinadora a nota de produção científica é 
o dobro do que a nota profissional. Então a universidade hoje quer é professor que produz, 
porque ela está sendo cobrada também pelo MEC, pelas avaliações do curso. A produção 
científica do professor é muito mais importante do que a produção profissional. 

(Entrevistador): E o professor vai fazer aquilo que a avaliação privilegia? 
(M): É assim: hoje no trato com o professor que é mais campo, mais experiência 

profissional isso não vai trazer para a universidade as orientações que ela precisa e os 
projetos de iniciação, os projetos de pesquisa. Geralmente, esse professor-profissional não 
vai querer só trabalhar com pesquisa. Ele prefere 40 horas de sala de aula, mas ele não 
trabalha aquela resistência que eu te falei. Então o que é que a universidade fez? Ela 
aprovou uma nova Resolução do concurso público em que a experiência profissional, no 
máximo não passa de 25% do total. Ela quer o professor titulado, ela quer o professor com 
capacidade para desenvolver pesquisa, orientação. Então o perfil é outro. É por isso que está 
cada vez mais difícil entrar aquele profissional que é um profissional de uma empresa para 
ser um professor. O perfil é outro, geralmente isso fica em segundo plano e ele entra 
realmente para se dedicar para a academia. Mas por quê? Porque mudou toda uma 
conjuntura, uma forma de exigência. 

(Entrevistador): Em que isso interfere na formação do aluno, já que o mercado quer 
uma coisa e a academia quer outra coisa? Qual a interferência? Tem alguma interferência, 
tem algum impacto na formação desse aluno? 

(M): Ainda não, porque o grupo é mesclado, você tem aqueles professores com 
experiência profissional e acadêmica com predominância, não tem ainda uma renovação a 
ponto de dizer que os alunos estão mais teóricos do que práticos. 

(Entrevistador): E em longo prazo? 
(M): Em longo prazo depende de como é que esse professor que entrou para a vida 

acadêmica para fazer pesquisa, como é que ele vai tentar buscar recompensar esse lado 
fazendo o que eu faço, por exemplo, se envolver em projetos públicos. E eu posso te 
garantir que têm professores que entraram para fazer pesquisa, mas hoje estão envolvidos 
com a Eletronorte, com a Companhia Docas. Então aí, nessas interações universidade – 
convênio, nos órgãos públicos os professores ganham muito, porque é essa interação, os 
órgãos públicos vêm buscar, o mercado vem buscar dentro da universidade, pensadores, 
porque isso falta no mercado. Se no mercado hoje a gente fala de “fazedores”, faltam 
pensadores, porque não há tempo para pensar. Então o que eles fazem? Fazem convênios 
com essas universidades para ter os pensadores, os planejadores, aquelas pessoas que têm a 
capacidade de avaliar as coisas de uma maneira mais ampla. Isto gera os docentes do 
desequilíbrio de formação, com experiência profissional, mas com foco principal na 
produção acadêmica, porque isto é que conta no seu principal ambiente de trabalho. 

(Entrevistador): Isso influencia o ensino, a formação? 
(M): Isso! E há uma troca, porque na verdade nesses convênios a universidade vai 

até os órgãos, até as empresas, e várias fazem isso também, e a empresa vai até a 
universidade dizer o que ela quer também. Então eu acho que essa troca existe, ainda não 
está descompensando nem prejudicando a formação de aluno, não. Agora, eu acho que é 
uma opção que tinha que ser tomada, ou você ia pra pesquisa e ia, não estou dizendo 
abandonar a vida profissional, que eu não abandonei, mas se ficar com as duas coisas, você 
não consegue fazer nem bem uma coisa nem bem outra, uma ou outra parte da tua vida 
profissional será preterida em relação à outra. E pesquisa exige tempo, você sabe que é um 
trabalho que não é do dia para a noite que você faz coisas, precisa maturar, precisa 
amadurecer, exige um investimento pessoal muito grande de você, no sentido de estudar, de 
produzir. Não é simplesmente sentar e escrever qualquer coisa. Para você escrever, tem que 
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produzir, para você produzir tem que ter recursos e aí você tem que buscar recursos. Tudo 
isso toma um tempo em pesquisa e é muito complicado. 

(Entrevistador): Hoje a gente ouve falar muito nesse processo de intensificação do 
trabalho do professor, quer dizer, o dia a dia do professor, a carga horária semanal dele, o 
número de alunos que ele tem que orientar e o número de trabalhos que ele tem que fazer; o 
número de pesquisas que ele tem que desenvolver e prestar contas; ir em busca do edital, e 
se relacionar com a indústria, etc.. Fale-me um pouco como é que você vê isso? É real, essa 
intensificação? Como é que você vê isso? 

(M): A partir do momento, também, que as instituições deixaram de ter recursos 
suficientes para fazer pesquisa, também ficaram de certa maneira, alijadas de uma série de 
fontes de financiamento. Em geral, no Brasil as fontes que existem são insuficientes para 
dar cabo de todas as necessidades de pesquisa de todas as instituições. Então, virou uma 
tremenda guerra, porque se antes o professor se acomodava na instituição, contando com o 
projeto que a instituição ia financiar, hoje ele tem que sair da instituição para buscar 
recursos. Então, a instituição, as próprias instituições se exoneraram mais dessa obrigação e 
praticamente empurraram para que o professor faça tudo, para que ele jogue em todas as 
posições: eu tenho um projeto, eu tenho que vender (entre aspas) esse meu projeto para fora, 
para conseguir o recurso para fazer um trabalho bom, porque se eu ficar só em universidade 
eu não vou conseguir. Mal eu vou ter dinheiro para pagar bolsista, então, se eu quero fazer 
um bom trabalho eu vou ter que ir atrás. Então o professor tem que ser especialista em 
Editais, porque cada financiamento tem uma forma de você apresentar; ele tem que, além 
dessa especialidade, tem orçamento; ele tem que, além de fazer o orçamento, tem que 
monitorar, ele tem que entrar em vários Editais, então precisa de um tempo para ficar só 
monitorando esse tipo de coisa. E quando você monitora o Edital, muitas vezes ele exige 
que o trabalho não seja isolado. A maioria das vezes, então você tem que articular 
interinstitucionalmente para fazer rede de pesquisa, e isso não é fácil, porque o professor sai 
do espaço dele de trabalho e vai para uma reunião, vai para outra reunião, para fazer o quê?  
Articulação, para aquilo. Porque não basta só entrar no Edital, ele tem que se capacitar para 
entrar, para concorrer e para ganhar. Então isso não é fácil, é qualidade do projeto, é 
qualidade da equipe executora, o próprio professor tem que investir nele porque hoje quem 
coordena o projeto, uma boa parte da nota é do currículo do coordenador. Então, por 
exemplo, uma coisa que os editais do CNPq estão cortando muito é se o coordenador não 
tiver publicação internacional, ele pode ter um monte de coisa feita, mas ele está sendo 
muito avaliado pela produção científica. Então se eu quero ser coordenador de um projeto 
de pesquisa, antes de qualquer coisa eu tenho que cuidar do meu currículo, eu tenho que me 
capacitar do ponto de vista de currículo para ser coordenador. Então, tem várias frentes de 
preocupação: é o edital, é o orçamento, é meu currículo, é articulação com outros 
pesquisadores para dar volume ao projeto, para consolidar. Fora isso é a sala de aula, são os 
meus alunos, as turmas que eu não posso deixar de passar prova, corrigir, não posso chegar 
atrasada, não posso faltar, eu tenho que entregar nota, eu tenho que orientar Trabalho de 
Conclusão de Curso, porque tem que ter graduação, uma iniciação científica pelo menos, eu 
tenho o mestrado, tenho dissertação para orientar... 

(Entrevistador): Como é que os professores vivem isso? Como é que você está 
vendo os professores vivendo isso? Como eles encaram isso? 

(M): Eles ficam afogados. Eu costumava até conversar lá embaixo, no Núcleo, que 
há uns anos atrás a gente trabalhava às vezes no sábado e domingo, agora a gente descansa 
às vezes no sábado e domingo, porque não dá para você chegar numa sexta-feira e só focar 
na família, quando você sabe que na segunda-feira o aluno vai defender o seu trabalho e ele 
te deixa o trabalho na sexta-feira à noite, e o trabalho está sem absoluta leitura e você tendo 
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até que defender também, de certa maneira olhar para ver, orientar o aluno de última hora, 
eu não consigo dormir.  

(Entrevistador): Como é que os professores reagem a isso? O que é que você 
percebe que está acontecendo com os professores? 

(M): Eles geralmente ficam irritados, eles estão se sentindo frustrados, 
principalmente aqueles que são muito responsáveis. A cobrança é muito grande e eles se 
frustram, e se sentem às vezes deprimidos, desanimados, porque parece que eles estão 
sempre pedindo desculpa, sempre devendo. Isso dá angústia, às vezes a gente conversa 
sobre isso, tem uma hora que a gente tem dez mil coisas para fazer e tem uma hora para 
fazer. Então o que a gente vai fazer primeiro? Escolhemos aquilo que vai dar mais 
problema, quem mais cobra é onde vamos resolver e o resto administramos, porque tem 
reunião, tem aula, tem três quatro reuniões no dia. E como é que a gente vai fazer? Tem 
aula, tem família, não é?  

(Entrevistador): Quando o professor prioriza alguma coisa, você sente que ele 
prioriza mais aquilo que ele gosta ou que é mais valorizado em termos de sua formação 
acadêmica, no sentido da sua produção? Por exemplo, se você pudesse optar por distribuir a 
sua carga de trabalho? 

(M): A primeira coisa que eles priorizam é o seguinte: dar conta da sala de aula, 
porque na sala de aula se tudo vai bem o resto também anda. A preocupação que eu vejo 
mesmo deles é em primeiro lugar dar conta da sala de aula, das turmas que eles estão dando 
aula, para não ter problema nesse sentido. Depois disso, eles vão muito em função do 
interesse de cada um, daquilo que é mais importante para cada um. Então aqui a gente tem 
uma inversão. 

(Entrevistador): Aqui, você diz, na UNAMA? 
(M): Aqui na UNAMA. 
(Entrevistador): Mas e nas universidades públicas? 
(M): Nas públicas é a sala de aula também, porque é a única forma em que ele é 

cobrado. Na verdade, o professor é cobrado, e é chamado a atenção, e é advertido pela sala 
de aula. Se na sala de aula eu consigo agradar meu aluno, as cobranças em termos de 
pesquisa e extensão não são às vezes nem vistas. 

(Entrevistador): Mas a cobrança vem das políticas de avaliação do professor, da 
carreira? 

(M): Vem em longo prazo, mas não é direta, é diferente. Na carreira pública, se 
você atende a sala de aula, até do ponto de vista de gestão, eles acham que está bom demais, 
entendeu? Já está bom. Você não me traz aluno para reclamar; os alunos estão bem com 
você? É a primeira coisa também, lá. Vamos dizer que aqui têm algumas coisas diferentes. 
Aqui no setor privado você tem como obrigação, porque é a primeira coisa que você é 
cobrado. Lá você é realmente cobrado. As outras coisas se manifestam brandas, mas nunca 
é no individual, é no coletivo. Então, por exemplo, se o curso é mal avaliado numa pública, 
“todo mundo leva bronca”, mas se “todo mundo leva bronca”, fica assim: pode ser contigo, 
pode ser comigo, é diferente. Aqui, no setor privado, você tem nome, você tem a pessoa, é 
mais fácil você chegar até a pessoa. Lá é mais difícil. 

(Entrevistador): Vamos aprofundar essa questão. Você está falando que o curso é 
avaliado, o mestrado é avaliado, de tanto em tanto tempo, o professor que dá aula naquele 
mestrado tem a avaliação da CAPES, tem que produzir para poder recredenciar o curso. De 
certa forma, você se auto-cobra, se auto-exige, querendo produzir conhecimento, como você 
falou, para melhorar o seu currículo, para se dedicar mais a pesquisa... 

(M): Sim, algo mais pessoal. 
(Entrevistador): No caso das públicas, o REUNI que exige uma série de adaptações 

e vamos dizer assim, maior trabalho mesmo, do professor, como é que você vê a 
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interferência dessas políticas de educação superior na vida do professor? Você acabou de 
dizer: “sobra, puxam a orelha da gente” no colegiado. 

(M): Mas não há. Assim, no ensino público tem uma dificuldade muito grande de 
determinar as coisas, de tornar mais pessoal, então às vezes não dá pra responsabilizar. 
Porque às vezes vem uma reclamação lá de cima, que os professores do curso estão faltando 
muito às aulas, mas não tem uma carta pessoal de A, B ou C. Aí tem uma reunião para 
brigar com todo mundo porque estão faltando muita aula, tem uma dificuldade muito 
grande de chegar a você, todo mundo tem aquela dificuldade para não criar problema e tudo 
mais. Em relação às exigências do REUNI, o que a gente está vendo no ensino público é o 
seguinte: “tem uma galera que carrega o piano e o resto se faz de morto”. 

(Entrevistador): Como é? Explique melhor isso. 
(M): É assim: o professor que é produtivo, você não precisa pedir para ele produzir, 

ele já tem o hábito de ser produtivo. Esse professor que é produtivo, quanto mais ele é 
exigido em termos institucionais mais ele procura mostrar desempenho, porque ele já está 
acostumado a se cobrar e vindo uma cobrança institucional para ele é um estímulo a mais 
porque, de maneira geral, ele já está acostumado a ser cobrado, nem que seja por ele 
mesmo. Então, esses professores, eu já tive uma experiência, esses professores se tornam 
mais produtivos até um limite. E os professores que não são cobrados, esses professores que 
já são devagar, se eles não se acomodam eles nem aparecem em reunião, para não ser 
cobrados. Então a briga interna é essa, de que uma turma eleva o nível do curso, que é esse 
pessoal, e se aquele pessoal trabalha bem, também os outros ficam bem. 

(Entrevistador): Eleva porque produz? Eleva porque a nota é boa no ENADE? 
(MT): Produz... Exatamente. Quando é que o curso vai mal? Quando exaure a 

capacidade de produção desse grupo e não consegue trabalhar por ele e pelos outros. Você 
entendeu? Aí dá um problema geral no curso. Quando é que esse pessoal que não faz nada 
faz alguma coisa? Quando é ameaçado, não vão ter o salário, vão cortar a tal da 
gratificação. Por exemplo: o mecanismo da GED teve um aspecto muito positivo no nosso 
curso na instituição pública, professores que nunca tinham produzido se interessaram em 
orientar TCC no momento que souberam que a GED tinha um mínimo de 12 horas e ele só 
tinha 4 horas, 8 horas e ele foi atrás de TCC para poder fechar as 12 horas, então pela 
primeira vez a gente via aquela briga dos professores para fechar o que a GED determinava. 
Então foi um único mecanismo que eu vi efetivamente, que a gente observou que levou os 
professores a se preocuparem com produtividade, mesmo os que não produziam. Por quê? 
Porque se eles não produzissem o mínimo eles não teriam todo o dinheiro, então eles seriam 
descontados e remunerados proporcionalmente naquela gratificação a sua produtividade. 
Então foi um mecanismo muito efetivo para o professor que não produz. Para o que produz 
não fez efeito nenhum. Para mim não fez efeito, eu nunca deixei de ganhar 100%. Os outros 
professores que já produziam, muito pelo contrário, como a GED determinava um número 
máximo que poderia fechar, a gente tinha que ir lá pra dizer: olha, corta isso, e isso pra dar 
40h, porque a gente fazia 60, porque a GED atribuía pontuações e se a gente somasse 
extrapolava a nossa carga horária. 

(Entrevistador): Quer dizer que você está vendo o lado positivo de uma política 
pública como a GED, o REUNI, o ENADE, a avaliação da CAPES em relação aos 
Mestrados? Eu gostaria de saber como é que essas políticas interferem na vida do professor, 
positiva ou negativamente? 

(M): Depois, quando a GED acabou, nós voltamos aos nossos indicadores 
anteriores. Professores passaram a fazer só uma aula, isso significa uma turma. Então as 
políticas que atingiram individualmente o professor foram boas, eu acho. Por exemplo, o 
REUNI estabelece coisas reais para todo mundo, exige de todo mundo uma posição como: 
todo mundo tem que dar aula à noite. E é uma briga interna para não dar aula à noite. E o 
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que é que se faz? Pega um professor substituto e joga ele para noite, então quem vai dar 
aula à noite é o professor substituto ou o novato. O professor que está há muito tempo diz: 
eu não vou dar aula à noite, até porque quando eu entrei aqui não tinha aula à noite, 
entendeu? Então tinha que ter um mecanismo, por quê? Não era uma cobrança direta, se 
fosse remunerado diferenciadamente, se dar aula à noite valesse mais que eu dar aula de 
manhã, então eu vinha dar aula à noite. Só que não tem isso, eu recebo isso, tanto faz eu dar 
aula à noite, dar aula de dia. Então essas políticas, de maneira geral, que cobram alguma 
coisa em cima de um coletivo e tem aquela de chegar ao indivíduo de forma mais direta, é 
muito complicado, até porque na universidade tem uma dificuldade de gestão, de se cobrar 
o indivíduo. O ENADE é a mesma coisa. No ENADE você tem um problema: o aluno não 
tem nenhuma penalidade e o que é que vale a pontuação do aluno para a carreira dele? Ele 
recebe o diploma. 

(Entrevistador): Sim, mas se o curso é mal avaliado, aí você diz: os professores são 
cobrados? 

(M): Se o curso é mal avaliado, só sobra para a instituição, para o professor. Ao 
aluno ainda não é um mecanismo que toca a vida dele. Se o aluno fosse assimilado pelo 
mercado ou para um curso de pós-graduação pela pontuação que ele teve, pelo desempenho 
dele, aí é uma coisa que atinge o nível. 

(Entrevistador): Certo. Você falou a pouco no coletivo. Essa vida do professor, quer 
dizer, esse cotidiano desse professor, essa intensificação da vida do professor mexeu na vida 
do departamento, do curso, do colegiado? Quer dizer, essa questão do trabalho mais 
individual ou mais coletivo prejudicou ou não a colegialidade? Quer dizer, você toma mais 
decisão mais isolada, não se encontra não se discute? Como é que você vê isso? Isso 
interferiu na maneira do corpo docente funcionar ou não, continua a mesma coisa? 

(M): Bom, as cobranças em cima geraram mais competitividade nos professores e 
também uma dificuldade de relacionamento. Como eu te falei, quando vem uma decisão do 
coletivo, a briga para quem vai “segurar aquele barco” porque, como não é todo mundo que 
se divide e as pessoas vivem praticamente tomando as suas decisões individuais do ponto de 
vista de carreira. Vem decisões exigindo um espírito de coletivo que não existe. Está todo 
mundo no seu individual. Então isso prejudicou do ponto de vista de quem é diretor. O 
gestor tem muita dificuldade de juntar o grupo, de tomar decisões em cima de uma decisão 
de grupo. Porque a turma fica dividida, até porque no momento que eu trabalho e começo a 
perceber que o que eu faço vai valer para aquele que não trabalha, começam as discussões: 
como é que pode ele receber a mesma coisa que eu recebo, se ele vem uma vez por semana, 
às vezes nem vem, então, há brigas. A outra coisa que a gente percebeu também é do ponto 
de vista da saúde. Nós temos muitos professores com pressão alta, com depressão, com 
problemas familiares do tipo de rompimento de relacionamentos familiares, professores que 
não têm tempo para a família. Você não participa direito da criação dos seus filhos, não tem 
tempo para a pessoa com quem você vive. Então a gente percebe, não sei, é uma coisa 
interessante isso, eu não sei se tem uma relação direta, mas há problemas de saúde. Eu 
mesma tive pressão alta. 

(Entrevistador): Têm pesquisas sobre isso, o professor se sente permanentemente 
cansado... 

(M): Eu tive pressão alta, então a gente tem diabéticos, professores com pressão 
alta, professores deprimidos. Eu tenho pelo menos três colegas meus que fazem 
atendimento psiquiátrico porque eles “entraram em parafuso”, não sabiam o que fazer, 
começaram aquelas cobranças, e começaram a se questionar. E têm também professores que 
pediram para sair da universidade, professores que pediram demissão, não aguentaram as 
cobranças. Então o que eles fazem? Começaram a fazer concurso em outras instituições 
para poder sair daquela pressão e aí vão para órgão público, fazem o processo inverso. Tem 
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gente que vem do órgão público e tem gente que está saindo. E outros que pedem para se 
aposentar. E então você tem várias situações e que a gente conversando com as pessoas: “ei, 
por que você saiu? Ah, eu não aguentava mais, é muita cobrança”. Então, quando a gente 
vai perguntar para essas pessoas por que se aposentou tão nova, ou então por que saiu da 
universidade... 

(Entrevistador): Essa questão do professor ter que ir atrás da verba para pesquisa, do 
edital, os editais já vem de certa forma, dirigidos, não é? Isso tem interferência na liberdade 
acadêmica do professor, nessa autonomia do professor? 

(M): Tem interferência na produção acadêmica dele porque às vezes quer trabalhar 
num sentido, mas as políticas do governo determinam que a prioridade de pesquisa é nisso e 
nisso. E a gente tem que se enquadrar nessas necessidades. Liberdade no que você quer 
trabalhar é difícil, porque você tem que se alinhar a alguma coisa, se você quiser ter recurso. 
Os editais vêm amarrando o objetivo, a área, vem pontuando. Então ele já direciona uma 
determinada produção científica e se você trabalha com uma área bem aqui, até colegas 
nossos que comentam, tem dificuldade de Editais porque é uma área que não é prioridade 
de pesquisa. E, então, eles ficam alijados, impedidos de concorrer. O edital conduz tudo, ele 
conduz tempo de pesquisa, de prazo, o valor (é tanto para isso, tanto para aquilo e tanto para 
aquilo). Então você já tem ali uma “receita de bolo” que, ou você se enquadra e “faz o teu 
bolo daquele jeito” ou então você não faz, ou então você fica produzindo coisas isoladas, 
muito poucas, não é? 

(Entrevistador): Então você  concorda que há professores que optam por não se 
submeter a essa lógica, têm outros que tem um comportamento mais pragmático, mais de 
gerenciar isso? Como é que você vê a reação desses professores? 

(M): É uma adequação ao sistema. A maioria tenta se adequar. Porque às vezes se 
diz assim: “Ah, o professor tal tirou o doutorado”, não estou falando que é o único motivo, 
mas tem que procurar saber qual é a profissão dele? O que ele fez? Qual foi a área de 
formação dele? Às vezes não tem espaço para ele trabalhar. 

(Entrevistador): Não tem espaço por quê? 
(M): Porque não tem recurso. 
(Entrevistador): O tema dele não é valorizado? 
(M): Não é valorizado, não é prioridade, então ele fica meio... E aí, o que ele faz? 

Ele se acomoda também, porque você tem duas reações: se não está na linha do que você 
fez, então vamos fazer o que está na linha. Quando eu terminei meu doutorado, não era 
prioridade de pesquisa, o tema é planejamento territorial. No ano 2000, não era prioridade, 
então não tinha edital, não tinha nada de interesse. Eu fui trabalhar com mobilidade urbana 
no momento que também era emergente, em 2002, mas era um tema que já estava 
começando, então eu fui trabalhar num tema que também era um tema que eu gostaria, mas 
que não foi natural, porque o natural era o quê? Chegar de um doutorado na área de 
planejamento territorial e seguir nessa área. Não, eu mudei a linha, deixei de lado e fui 
trabalhar com área urbana, eu fui lidar com mobilidade urbana, por quê? Tinha um grupo 
aqui que trabalhava com isso, então eu tinha que me adaptar também ao que a instituição 
vinha produzindo, tinha linhas de pesquisa, então isso na Unama ou na UFPA é a mesma 
coisa, ou seja, eu tive que me enquadrar. Como eu já tinha também um trabalho nessa área e 
era uma área que eu gostava também, eu falei: então eu vou à segunda opção. Desenvolvi 
um trabalho todo e agora volta aquele tema de 2000, 10 anos depois, é um tema importante. 

(Entrevistador): E então...? 
(M): Então, se pegar o meu plano de pós-doutorado, que eu devia ter feito logo 

depois que eu cheguei do doutorado, que era dar continuidade à pesquisa, tanto é que parte 
do meu plano de trabalho de pós-doutorado foi o texto que eu peguei de 2000, da minha 
tese de doutorado, que está viva como hoje, porque como estagnou essa pesquisa, renasce 
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esse tema. E então a gente vai se adaptando. Eu sou daquelas pragmáticas: o que é que dá? 
É isso? A linha já vem assim, na área disso, na área disso, e na área disso, ah, é isso! Essa é 
uma área que me interessa e que dá para desenvolver uma competência, com condições de 
trabalhar aqui? Então eu vou trabalhar aqui. O que eu não quero é ficar parada, porque eu 
acho que não justifica você não trabalhar porque não tem aquilo que você gostaria muito de 
fazer. 

(Entrevistador): Quer dizer, essa liberdade acadêmica do professor, na verdade é 
uma liberdade subsumida a uma necessidade social ou àquilo que o mercado está pedindo, 
que a sociedade está precisando, que o governo orienta para tais e tais linhas? Como você 
vê isso? 

(M): Eu não acho isso errado. Não acho, sabe por quê? Porque não necessariamente 
o que eu gosto de pesquisar é uma coisa naquele momento importante. Eu acho que o papel 
do pesquisador é trabalhar em prol dos problemas que a sociedade tem. Então, se naquele 
momento, aquilo que eu gostaria de fazer não é uma prioridade, mas têm outras prioridades 
nas quais eu, com a competência que tenho, posso contribuir, eu tenho que ficar à serviço da 
sociedade, e não ao meu serviço. Então, eu acho errada a posição do pesquisador que acha 
que porque aquilo que ele faz não tem recurso, não vai fazer nada, porque não é possível 
que uma pessoa que chegue a um doutorado não tenha outras competências, porque há mais 
num campo mais específico, mais vai afunilando mais numa série de possibilidades. Então 
eu acho que o pesquisador tem que ter flexibilidade, tem que ter iniciativa, nessa hora tem 
que ser pragmático porque senão ele não vai sair do lugar, não é? Vai fazer “murrinha”, vai 
ficar zangado? Porque se não for isso aqui eu não quero? Não existe isso! Então, se eu 
conseguir de alguma maneira produzir nesses 10 anos e trabalhar com outras coisas, porque 
eu entendi que nessas coisas eu fiz coisas para a sociedade que são importantes, como eu 
acho que poderia ter feito, se eu tivesse feito na linha que eu desenvolvi no doutorado. 
Então isso é o que vale para a sociedade: é o que eu consegui fazer pra sociedade daquilo 
que eu aprendi. O resto é o resto. Não dá para fazer exatamente o que eu quero? Eu fiz 
Engenharia, eu queria fazer Música, mas não deu. Eu fiz Engenharia, então eu vou fazer 
uma boa Engenharia, esquece a Música. Um paradoxo isso. 

(Entrevistador): Você queria adicionar alguma coisa que não tenha referido, que 
você acha que é importante nessa temática da universidade hoje, do professor hoje?   

(M): Eu queria falar da forma de ensinar.  No meu tempo existia uma relação de 
distância muito grande entre professor e aluno. É uma forma diferente de você passar a tua 
formação. Quando eu voltei, que eu comecei a voltar para a parte de ensino mesmo, que foi 
assim dos 10 últimos anos, 15 últimos anos, eu mudei já faz tempo, mudou muito a tua 
forma de lidar com a turma. O professor tem que estar mais próximo, tem que conversar, é 
tipo uma criança, você quer conversar com uma criança você se abaixa e olha no olho dela.  
Isso atrapalhava muito, acho que no passado, quando eu era aluna, porque te intimidava 
como aluna, você tinha até medo de perguntar as coisas. Então, hoje eu vejo professores que 
têm sucesso em conseguir passar a mensagem dele, são aqueles professores que se abaixam 
e olham no olho do aluno. E a gente infelizmente ainda tem aquele professor que vê o aluno 
de cima para baixo e tudo que o aluno pergunta, ou que o aluno procura, ele entende que, 
assim, ele às vezes até atende de maneira jocosa e o aluno se sente intimidado, humilhado, 
às vezes, pela posição. 

(Entrevistador): Você está colocando que houve uma mudança na relação professor 
– aluno? 

(M): Muito grande. Eu acho que hoje, há uma relação mais pessoal, uma relação 
mais próxima e você consegue muito mais do aluno do que se você ficar: eu aqui, você aí, e 
espera lá.  

(Entrevistador): Mas você vê que isso é em geral dos professores? 
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(M): Todos os alunos que conversam comigo, os professores mais queridos são 
aqueles que se deixam mostrar mais ao aluno, ele se abre mais, ele se expõe, mas claro que 
ele gerencia a natureza do respeito, mas aqueles professores que chegam mais próximo, que 
estão mais próximos dos alunos, que se expõem mais, são os professores mais queridos. 

(Entrevistador): Ele é tido como um bom professor? 
(M): Um bom professor. Às vezes ele não é tão bom em conteúdo como o outro, 

mas aquele outro tem aquela postura arrogante, aquela postura de “eu estou aqui, você está 
aí”. Ele gera uma barreira com o aluno, que o aluno preferia que não fosse ele, vamos dizer 
assim: “eu preferia que o senhor soubesse menos para abaixar e olhar pra mim”. Então 
assim, eu também aprendi isso também, a lidar com o aluno, no momento que você escuta o 
aluno, que você tenta entender, conhecer o aluno, para você saber porque ele é assim, 
porque às vezes tem dramas pessoais, profissionais, o ambiente do aluno te ensina muito a 
entender porque ele age daquele jeito. Então, no meu tempo, o professor não queria saber da 
tua vida, “te vira, eu não quero saber se teu pai morreu, e tu tens que vir pra aula, tem que 
fazer a prova”, coisa desse tipo assim. Então eu acho que tem uma flexibilidade nisso, uma 
aula mais humanizada no sentido de você estar olhando, estar formando pessoas. Faltou 
muito na área de tecnologia, num primeiro momento uma formação pedagógica dos 
professores, porque os professores eram assim: você é um bom calculista? Então você vai 
dar aula; você é um bom tecnólogo de construção, vai dar aula. E não é assim.  

(Entrevistador): Isso mudou por quê? Já que não há uma formação para esses 
professores? Ou há? 

(M): Não há. É porque os professores começaram a se interessar em fazer 
metodologia, procurar participar mais dessa área de pedagogia, porque como mudou o perfil 
do aluno, eles começaram a ter problemas sérios com as turmas. A postura do professor: o 
professor que não mudou de postura teve problema com turma, porque o aluno não aceitou 
mais aquela postura arrogante do professor e aí começou a ter conflitos e nesses conflitos os 
professores foram revendo suas posições e verificando que realmente o mundo mudou e eu 
tenho que mudar. Tem uns que não mudaram nunca, mas esses acabaram, pelo próprio 
sistema, sendo expelidos, e aí está aposentado, ou eles largaram o ensino de alguma 
maneira, mas os outros adaptaram e você pode dizer que existe certo atrito ainda naqueles 
que permanecem naquela postura de 20, 30 anos. Tem um colega meu que às vezes falava 
assim: “ah, porque no teu tempo eu fazia isso, e isso”. Muitas vezes comentou comigo sobre 
o professor, mas eu dizia: “no meu tempo a gente veio de uma ditadura, de uma turma que 
era reprimida, que não tinha o nível de formação e de liberdade que tem hoje os alunos, 
então tem que mudar e se você não mudar vai ter problemas sempre”. Então, isso é que eu 
acho que é importante: o perfil do aluno, a relação mudou muito também. 

(Entrevistador): E a questão das tecnologias? A gente poderia fazer um raciocínio 
paralelo em relação às novas tecnologias? 

(M): Os professores também, muitos resistiram ao computador, a usar um datashow, 
então eles começaram a perceber que quando eles não evoluíam os outros ganhavam muito 
mais aulas do que eles. Então muitos foram pela dor e outros pelo amor, então têm uns que 
foram praticamente obrigados porque se exigiu o próprio aluno, a turma começou a exigir 
que o professor trouxesse a coisa de uma forma mais arrumada, não é, aquela coisa do 
professor chegar ver o que ia dar na aula. O aluno já no primeiro dia de aula pergunta logo 
como é que vai ser a prova, como é que vai ser a sua aula? Vai ser em Power Point? Tem 
apostila? O aluno cobra isso do professor. Cobra que a aula já esteja na Internet. Ele cobrou 
o planejamento e a maioria dos professores não fazia isso, era assim: o que é que a gente vai 
dar hoje? E escrevia tudo no quadro. Então há essas alterações de tecnologia, de perfil do 
aluno, até em função desse mundo diferente, não é? Mais livre, mais informado. 
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(Entrevistador): Quer dizer, esse aluno já chega diferente em sala de aula, na 
universidade? 

(M): Ele sabe mais dos direitos que ele tem, ele tem mais consciência dos direitos 
dele. Eu acho que isso mudou, também, pela própria postura do professor. Os professores 
começaram a refletir: ou eu entrego, ou eu vou assumir... Eu tenho que mudar. Agora, sem 
abrir mão dos meus princípio, como é que eu passo a agir, como é a minha postura sem 
abrir mão dos meus princípios? E eles começam a se adequar. Eu consigo hoje fazer as 
mesmas exigências que eu fazia dos meus alunos quando ainda era do tipo mais linha dura e 
consigo as mesmas coisas de uma maneira diferente. É outra forma de trabalhar, não é? E aí 
eu chego com o aluno já falando de uma maneira que nunca um professor falou comigo: 
como é que vai a sua vida? Professora, nenhum professor se preocupou com a minha vida. 
E hoje a gente já fala e percebe que ele se importa e a gente se importa com isso também, 
não é? É isso. 

(Entrevistador): Obrigada professora.  
(M): Espero ter ajudado. 
(Entrevistador): Muito! Muito obrigada.  



UNIVERSIDADE DE LISBOA 

INSTITUTO DE EDUCAÇÃO 

 

 

 

 
 

 

 

Doutoramento em Educação 

Especialidade em Administração e Política Educacional 
 

 

 

 

 

 

Anexo 3 – Protocolo de Validação de Entrevista 





Anexo 3 – Protocolo de Validação de Entrevista 
 

Declaro para fins de validação do conteúdo da entrevista que , de acordo com o 

conteúdo transcrito e apresentado : 

 concordo com o uso dos depoimentos, garantido o anonimato, tanto para a Tese, 

como para os desdobramentos de sua publicação. 

 concordo com o uso dos depoimentos, garantido o anonimato, tanto para a Tese 

como para os desdobramentos de sua publicação, com as correções e ajustes que 

encaminho no documento – anexo 2. 

  não concordo com o uso dos depoimentos . 

 

Nome:  
 
Documento de Identidade (RG): 

 

 
Email: 

 

 
Telefone: 

 

 

 

Assinatura:___________________________________________________________ 





UNIVERSIDADE DE LISBOA 

INSTITUTO DE EDUCAÇÃO 

 

 

 

 
 

 

 

Doutoramento em Educação 

Especialidade em Administração e Política Educacional 
 

 

 

 

 

 

Anexo 4 – Grelha Categorial de Análise das Entrevistas 





GRELHA PARA ANÁLISE DE PARTIDA DO CONTEÚDO DAS 
ENTREVISTAS 

 
A seguir apresenta-se uma Grelha para análise de conteúdo das entrevistas com 
informantes-chave, tendo como referência a questão de partida e as sub-questões da 
investigação. A partir da leitura das entrevistas e da percepção das possibilidades de 
análise foi estabelecido um primeiro quadro de temas que apareceram nas falas e a 
busca de unidades de análise organizando-as em categorias e subcategorias para 
proceder à articulação com as unidades de registro. Em seguida procedeu-se a revisão 
de todo o processo no sentido de observar a necessidade de revisão das categorias e 
subcategorias. 
 
Questão de Partida da Investigação: Como as mudanças por que passa a 
universidade, a educação superior, afetam ou reconfiguram a profissão acadêmica, a 
condição de ser professor universitário? 
 
Subquestão 1: Quais mudanças na educação superior implicam reconfigurações na 

profissão acadêmica? 

Categoria Subcategorias 
 
1.1. Mudanças nas Políticas de Educação 
Superior/ Reforma 
 

 
1.1.1. Financiamento/ Diversificação de 
Fontes 
 
1.1.2. Massificação/ Expansão 
 

 
1.2. Mudanças no sentido e no papel da 
Universidade (Missão, Identidade, 
Sentido Social) 
 

 
1.2.1. Diferenciação/Heterogeneização 
das IES 
 
1.2.2. Diversificação do Conceito de 
Universidade/Mudanças nos modelos de 
Universidade 
 
1.2.3. Novos perfis de Formação/Novos 
Currículos 
 
1.2.4. Mudanças nos Projetos de 
Formação  
 

 
1.3. Mudanças na produção de 
conhecimento 
 

 
1.3.1. Desenvolvimento de Pesquisa 
Orientada à Aplicação 
 
1.3.2. Diversificação dos espaços de 
produção de conhecimento (dissociação 
ensino superior/ciência)/Novas áreas, 
crescente interdisciplinaridade 
 



1.3.4. Redes de Pesquisa 
 
1.3.5. Internacionalização 
 
1.3.6. A questão dos recursos, pesquisa 
competitiva, privilégios a certas áreas de 
conhecimento. Custos-benefícios do 
capitalismo acadêmico 
 

 
1.4. Mudanças na organização da 
universidade e nos sistemas de gestão 
 

 
1.4.1. Contratos de Gestão/ REUNI/GED 
 
1.4.2. Managerialismo 
 
1.4.3. Reduzida colegialidade 
 
1.4.4. Crescente controle 
político/exigência de qualidade e 
competição 
 
1.4.5. Avaliação, regulação, 
performatividade, pressão 
 

 
 



Subquestão 2: Como o contexto de trabalho do professor universitário possibilita o 
exercício da profissão acadêmica, da condição de professor 
universitário e quais dinâmicas no interior da universidade em processo 
de mudança afetam o trabalho acadêmico/a profissão acadêmica? 

 

Categoria Subcategorias 
 
2.1. Mudanças no trabalho acadêmico 
 

 
2.1.1. Natureza e conteúdo da profissão 
acadêmica – tendências à valorização de 
uma ou outra função 
(ensino/pesquisa/extensão) 
 
2.1.2. Novos perfis de formação/novos 
projetos de curso e exigências de 
adaptação/Novos perfis dos alunos 
(diversidade,novas necessidades) 
 
2.1.3. Transformações nos processos de 
ensino-.Novas tecnologias de informação 
e comunicação/ life long learning 
 
2.1.4. Permanência -  não há mudanças 
na natureza do trabalho acadêmico 

 
2.2. Mudanças nas condições de trabalho 
 

 
2.2.1. Tempo e carga de trabalho 
(intensificação) 
 
2.2.2. Tipos de contrato. Carreira 
 
2.2.3. Diversificação e ampliação de 
funções 
 
2.2.4. Pressão por resultados, 
produtivismo, crescente controle 
 

 
2.3. Mudanças na liberdade acadêmica/ 

autonomia 
 

 
2.3.1. Balanço na relação 
universidade/mercado/sociedade e 
autonomia 
2.3.2. Capitalismo acadêmico. Novo 
ethos 
 
2.3.3. Balanço entre liberdade 
acadêmica e objetivos da universidade 
 

 



Subquestão 3: Como são percebidas pelos professores estas mudanças, estas novas 
exigências e como respondem e constroem seus caminhos de exercício 
da profissão acadêmica? 

Categoria Subcategorias 
 
3.1. Dilemas profissionais com que se 
defrontam os professores: valores entre os 
quais hesitam porque têm mesma 
valência; opções entre. 
 

 
3.1.1. Ensino e Pesquisa; Extensão, 
transferência de conhecimento; Gestão. 
 
3.1.2. O que deseja fazer no trabalho 
acadêmico e o que conta como 
produtividade 
 
3.1.3. Assumir-se mais como docente ou 
como investigador 
 

 
3.2. Como respondem 
 

 
3.2.1. Negação/ inércia (manter o status 
quo) 
 
3.2.2. Submetem-se à mercadorização / 
capitalismo acadêmico / professor 
empreendedor / produtivismo 
 
3.2.3. Passividade/vítima das reformas, 
perda de identidade 
 
3.2.4. Comportamento 
pragmático/manobras para sobreviver ao 
sistema/ajuste 
 
3.2.5. Contestação das políticas e 
mudanças/ resistência 
 
3.2.6. Revisão de práticas e 
desenvolvimento de estratégias para lidar 
 
3.2.7. Conservação dos padrões do 
trabalho acadêmico 
3.2.8. Sofrimento/ problemas de 
saúde/burnout 
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Anexo 5 – Mapa de Planejamento do Questionário 





PLANO DO QUESTIONÁRIO 
Estrutura do Inquérito: tópicos, descrição do plano de inquirição e finalidades 

 
Este mapa objetiva identificar como o questionário cobre os objetivos da investigação.  
 

Questão Justificativa / Significado 

Apresentação 
 

 
 

01 – Instituição de Origem 

O texto explica os objetivos da investigação, 
contextualizando-a. A intenção é esclarecer os 
inquiridos e assegurar a colaboração dos 
professores ao inquérito. 

Identificar a Universidade a que pertence. 
Diferentes tipologias – pública federal, 
pública estadual e particular. Identificar área 
disciplinar de atuação. Situa a localização do 
professor na unidade universitária a que 
pertence de modo a identificar a área de 
conhecimento (ou área disciplinar) 
Possibilidades de cruzamento com questões 
relacionadas a obtenção de financiamento 
para pesquisa, redes, visões diferenciadas por 
área de conhecimento, tipo de “culturas 
acadêmicas” (Questões11, 12, 13,14). 

02 e 03 – Ano de Nascimento 
Ano de Ingresso na Carreira Acadêmica 

Identificar faixa etária e ano de ingresso na 
carreira visando perceber o estágio da vida 
acadêmica. 

04 e 05 – Titulação Identificar nível de titulação – a amostra está 
distribuída entre os diversos níveis. Permitir 
cruzamentos entre titulação, inserção no 
trabalho acadêmico e outras variáveis. 

06 – Titulação no Ingresso Identificar se o processo de capacitação que 
lhe permitiu ascender na titulação foi pré ou 
pós ingresso na IES. 

07 – Regime de Trabalho Associar o fator regime de trabalho (20h, 40h 
ou 40h com Tempo Integral e Dedicação 
Exclusiva) com o tempo de dedicação à 
universidade; distribuição da carga de 
trabalho pelas atividades (ensino, pesquisa, 
extensão, etc.), possibilidades de inserção em 
redes de pesquisa, acesso a financiamento, 
etc. Cruzamentos com questões 16,17 e 26. 

08 – Outro(s) tipo(s) de  Possibilitar análise de aspectos relacionados à 
carga de trabalho, distribuição das atividades, 



vinculação/contrato dedicação focada na área acadêmica ou não, 
focada em uma só IES ou não. 

09 – Distribuição da carga horária de 
trabalho pelas atividades acadêmicas. 
(ensino, pesquisa, extensão, gestão e 
outros) 

A idéia de reconfiguração da profissão 
acadêmica pode estar relacionada a ajustes 
nas características do trabalho acadêmico; re-
arranjos nas formas de atuação; alguns 
professores ensinam e pesquisam, outros 
concentram em pesquisa, etc. 

Investigar a questão do tempo acadêmico e 
sua destinação pode ser relevante para o 
estudo (fragmentação do trabalho; formas de 
trabalho, diferenciação e segmentação 
relacionadas ao uso do tempo em quais 
atividades principais). 

10 – Pressão para aumentar carga de 
trabalho 

Identificar aspecto relacionado a sobrecarga 
de trabalho decorrente ou não de pressão. 
Novas exigências e responsabilidades podem 
estar relacionadas não só a aumento de carga 
de trabalho, mas também constituir fonte de 
conflito com as atividades acadêmicas, numa 
fonte de fragmentação. 
Cruzamentos com as questões 09, 26,27, 
podem iluminar pistas para essa análise. 

11, 12, 13, 14, 15 e 16 – Obtenção de 
financiamento para pesquisa 
Participação em redes de pesquisa e 
cooperação 
Participação associativa e em grupos de 
Pesquisa 

Este conjunto de questões visa levantar 
elementos que possibilitam a análise da 
inserção do professor na atividade de pesquisa 
e como percebe a participação em redes. As 
entrevistas com informantes-chave revelam a 
inserção em redes como importantes para a 
produção científica e com aspectos 
relacionados ao produtivismo. 

 17 e 18 – Preferência de distribuição da 
carga de trabalho nas funções de ensino, 
pesquisa, extensão e administração 
acadêmica 

Procura elementos para analisar a realização 
do trabalho acadêmico com centralidade 
numa ou noutra atividade. Identificar o núcleo 
central que o professor desejaria privilegiar a 
distribuição do tempo e a razão para essa 
escolha, elementos relacionados à 
reconfiguração. 

19 – Fatores que influenciam o sucesso na 
profissão acadêmica 

Identificar os fatores relevantes para o 
sucesso na profissão acadêmica e se este está 
relacionado à noção de professor 
“empreendedor” e ao capitalismo acadêmico, 
a sua atuação na formação, na gestão, na 



produção científica. 

  20 – Prioridades de expectativas da 
universidade em relação ao professor 

Sondar elementos para análise de aspectos 
considerados relevantes às expectativas que, 
na percepção do professor, a universidade tem 
em relação ao seu trabalho como professor – 
o que a universidade espera do professor 
universitário (diversificação, ampliação de 
papéis, das funções tradicionais, etc.). 

  21 – Grau de satisfação do professor em 
relação às dimensões do trabalho 
acadêmico. 

Sondar elementos que possibilitem a análise 
de como o professor se percebe em termos de 
satisfação com algumas dimensões do 
trabalho acadêmico. O contexto de trabalho 
em que esse trabalho se desenvolve e as 
condições de trabalho relacionadas à 
satisfação. 

  22 – Natureza e conteúdo da profissão 
acadêmica 

Captar as concepções dos professores sobre a 
natureza do trabalho acadêmico – se houve ou 
não mudança no que se espera de um 
professor universitário. Ajustes nas 
características do trabalho acadêmico e nas 
formas de atuação. 

 23 – Mudanças decorrentes de políticas 
educacionais e dinâmicas no interior da 
universidade em mudança, afetando a 
profissão acadêmica.  

Captar elementos para representar quais 
dinâmicas o interior da universidade em 
mudança afetam o trabalho do professor 
universitário (exigências relacionadas às 
políticas de educação superior) e que 
implicam reconfigurações na profissão 
acadêmica. Hierarquizar graus de influência. 
As entrevistas com informantes-chave 
apontavam alguns fatores/características 
indicados na questão. 

24 – Fatores que ameaçam o futuro da 
universidade e da profissão acadêmica 

Captar elementos para identificar fatores que 
ameaçam o futuro da universidade – 
mudanças porque passa a universidade e que 
podem afetar ou reconfigurar a profissão 
acadêmica. 

25 – Fatores potenciais de aumento de 
tensões no ambiente de trabalho no que se 
refere à pesquisa 

Identificar fatores que têm implicações no 
desenvolvimento do trabalho do professor e 
que podem gerar “novas atribuições”, novas 
demandas e tensões ao enfrentá-los. 

26 – Posicionamento quanto a optar ou A literatura aponta uma “fuga” da profissão 
acadêmica em decorrência de fatores 



não pela profissão acadêmica indicados na questão 22. Nesta questão 26 
busca-se sondar se os professores voltariam 
ou não a optar pela profissão acadêmica – 
indicador de satisfação na profissão. 

27 – Dilemas profissionais, situações 
entre as quais hesitam e por terem 
valências similares, dificultam tomar uma 
posição diante delas. 

Captar elementos para representar os dilemas 
com que se defrontam os professores – 
valores entre os quais hesitam, com 
dificuldades em optar. 

28 – Como respondem as novas 
exigências e desafios postos pelas 
políticas e pelas dinâmicas de mudança 

Item relacionado à questão de investigação: 
como são percebidas pelos professores as 
mudanças, exigências e como respondem e 
constroem caminhos de exercício da profissão 
acadêmica. 

29 – Autonomia/liberdade acadêmica 
afetada ou não pelas políticas, pelas 
mudanças, pelas exigências de qualidade, 
produtividade, regulação e controle de 
resultados? 

Sondar como os professores percebem a  
questão da perda ou não da 
autonomia/liberdade acadêmica , em 
decorrência das políticas, das mudanças. 

  
 
Observação: o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido e ao  final do 
Questionário um espaço para observações e comentários adicionais. 
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Pesquisa - Ser Professor Universitário em Tempos de Mudança: a profissão 
acadêmica e suas reconfigurações - UEPA 
 
Período de Coleta de Dados: 14/06/2010 a 28/08/2010  
Responsável: Profª Ana Célia Bahia Silva  
Instruções 
 
Caro(a) professor(a) 
  
Você está convidado(a) a participar como voluntário da pesquisa “Ser Professor Universitário 
em Tempos de Mudança – a profissão acadêmica e suas reconfigurações” que realizo no 
Doutoramento em Educação na Universidade de Lisboa, sob a orientação dos Professores 
Doutores António Nóvoa e Natercio Afonso. O objetivo central da investigação é descrever e 
analisar a reconfiguração da profissão acadêmica no quadro de mudanças em curso, na educação 
superior. Como objetivos específicos, a pesquisa visa: a) analisar o quadro de mudanças na 
educação superior e seus impactos na profissão acadêmica; b) conhecer aspectos significativos 
do exercício da profissão acadêmica hoje, tendo em vista não só os relacionados à intensificação 
de atividades, mas também à reconfiguração do que é ser professor universitário; c) 
compreender como os professores interpretam estas mudanças e respondem aos desafios que se 
apresentam à profissão acadêmica. A presente etapa da pesquisa compreende a aplicação deste 
questionário a uma amostra de professores efetivos de três universidades paraenses – 
Universidade do Estado do Pará (UEPA), Universidade Federal do Pará (UFPA) e Universidade 
da Amazônia (UNAMA). Todas as informações coletadas na pesquisa são estritamente 
confidenciais, sendo a identidade dos participantes preservada. Os relatos descritos em resposta 
às perguntas serão identificados por códigos, preservando, portanto, a identificação. Ao final, o 
questionário contém um Termo de Consentimento para leitura e acatamento do participante. Ao 
concluirmos a pesquisa, serão divulgadas as conclusões do estudo para os interessados e para as 
três universidades envolvidas.  
Agradeço sua colaboração e disponibilizo o email anaceliabahia@hotmail.com, e o fone 8883-
6349 para contato.  
 
 
 



QUESTIONÁRIO 
PARTE I - Identificação 

Questão 1 de 30 
 

Instituição: Universidade do Estado do Pará (UEPA).  
Área de Conhecimento de vinculação:  

(CCBS) Centro de Ciências Biológicas e da Saúde 

(CCSE) Centro de Ciências Sociais e da Educação 

(CCNT) Centro de Ciências Naturais e Tecnologia 
 

Questão 2 de 30 
Ano de Nascimento  

 
 
 

Questão 3 de 30 
Ano de Ingresso na Carreira Acadêmica  

 
 

Questão 4 de 30 
Titulação (indique o maior grau acadêmico)  

Graduação 

Especialização 

Mestrado 

Doutorado 
 

Questão 5 de 30 
No caso de doutorado, tem Pós-doutorado?  

Sim, no Brasil 

Sim, no exterior 

Não 



 
Questão 6 de 30 

Qual titulação possuía no ano de seu ingresso na carreira acadêmica?  

1. Graduação 

2. Especialização 

3. Mestrado 

4. Doutorado 
 

Questão 7 de 30  
Regime de Trabalho  

1. Tempo Parcial 

2. Tempo Integral 

3. Tempo Integral / Dedicação Exclusiva 
 
 
PARTE II 

Questão 8 de 30  
 

Durante o ano de 2009, você esteve trabalhando somente em uma IES ou você possuía 
outro contrato de trabalho em outra IES, empreendimento privado ou outro cargo em 
empresa pública ou privada?  

1. Tinha contrato de trabalho em somente em uma IES. 

2. Tinha contrato de trabalho também com outra IES pública (atividade acadêmica). 

3. Tinha contrato de trabalho também com outra IES privada (atividade acadêmica). 

4. Tinha contrato de trabalho também em empreendimento privado ou outro cargo em 
empresa pública ou privada (atividade não acadêmica). 
 

Questão 9 de 30  
No ano acadêmico de 2009, considerando os dois semestres letivos, assinale as atividades 
que você desenvolveu e indique o percentual de horas que você utilizou semanalmente 
para o trabalho acadêmico, considerando os itens indicados em cada atividade. Indique o 
percentual de horas semanais nos itens conforme a distribuição de sua carga horária 
semanal de trabalho. Indique 0 para o caso de não desenvolver a atividade.  



 

1) Ensino de Graduação (Preparação de Aulas. Orientação/Supervisão de alunos. 
Trabalho de Planejamento Curricular/Reforma Curricular. Aulas propriamente ditas. Bancas 
Examinadoras/Bancas de Defesas) 

  

2) Ensino de Pós-Graduação (Stricto Sensu) (Preparação de Aulas. Orientação de 
Dissertação/Tese. Aulas propriamente ditas. Bancas Examinadoras/Bancas de Defesas) 

  

3) Extensão (Preparação e atuação de projetos/programas de Extensão. Atuação em 
Cursos de Extensão, formação continuada. Atendimento à comunidade/serviço. Prestação de 
serviços para empresas. Prestação de serviços para governo e outras entidades públicas) 
 

 

4) Pesquisa (Revisão ou preparação de artigos, livros, relatórios. Preparação de projetos 
para editais. Pesquisa propriamente dita. Busca de fundos/financiamento para pesquisa. 
Participação em reuniões científicas, congressos. Participação em Iniciação Científica 

 

5) Desenvolvimento Profissional (cursos, formação continuada, atualização realizados em 
seu próprio processo de desenvolvimento profissional) 

  

6) Administração Acadêmica (Gestão, coordenação, direção, de representação em órgão 
colegiado, membro de comissão nacional ou institucional de avaliação e outros)  

 



7) Outros – Especifique:                  

  
 
 
 

Questão 10 de 30 
Nos últimos anos, a pressão para aumentar a carga de trabalho (ou volume de trabalho). 
Escolha apenas um item:  

1. Aumentou 

2. Reduziu 

3. Ficou a mesma 

4. Não sei avaliar 

5. Não há pressão para aumento da carga de trabalho 
 

Questão 11 de 30  
Nos últimos três anos você obteve financiamento para fazer pesquisa?  

1. Sim 

2. Não 
 
 

Questão 12 de 30 
Caso positivo, indique a fonte de financiamento:  

1. privado 

2. público 

3. público e privado 

4. da própria Universidade 

5. público, privado e da própria Universidade 
 



 
Questão 13 de 30 

Você integra redes científicas de pesquisa e cooperação? Indique a sua situação quanto a 
participação em redes científicas de pesquisa e de cooperação.  

1. Participo de rede nacional 

2. Participo de rede internacional 

3. Participo de rede nacional e internacional 

4. Não participo de rede científica de pesquisa e de cooperação 
 
 
 

Questão 14 de 30 
Se você respondeu 1, 2 ou 3 na pergunta anterior, indique, dentre as alternativas 
apresentadas, a melhor razão que justifica tal participação em redes científicas de 
pesquisa e de cooperação. Escolha apenas um item.  

1. Facilita o estabelecimento de relação formal e permanente com agências de apoio à 
ciência, tecnologia e inovação e órgãos de financiamento. 

2. Pelo aumento de eficiência, pois a colaboração possibilita a realização de projetos 
conjuntos com utilização de pessoal e infraestrutura, agregando esforços, fortalecendo a 
pesquisa na temática da rede e congregando experiência. 

3. Porque é o meio mais eficiente de lidar com projetos complexos em ambientes de 
rápida mudança tecnológico-científica. 

4. Como uma estratégia para poder ampliar as possibilidades de produção, publicação, 
acesso a editais, ou seja, aumento de vantagem competitiva. 

5. Pelo prestígio acadêmico-científico e profissional que as redes possibilitam. Quem não 
está em rede está “fora do circuito”. 

6. Pelas articulações que possibilitam o desenvolvimento do trabalho de produção 
científica, o compartilhamento de recursos e o alinhamento a fontes externas de fomento. 

7. Compartilhar conhecimentos, tecnologia e inovação com aproveitamento de 
infraestrutura e recursos humanos, evitar sobreposição, descentralizar. 

 
Questão 15 de 30 

Quanto a sua participação em Grupos de Pesquisa, registrados no Diretório do CNPq, 
você: (Se você pertence a mais de uma IES, considere apenas a Instituição pela qual você 
está respondendo o questionário)  

1. Lidera um grupo de pesquisa com registro no Diretório do CNPq 

2. Integra um grupo de pesquisa com registro no Diretório do CNPq 



3. Lidera mais de um grupo de pesquisa com registro no Diretório do CNPq 

4. Integra mais de um grupo de pesquisa com registro no Diretório do CNPq 

5. Lidera e integra um ou mais de um grupo de pesquisa com registro no Diretório do 
CNPq 

6. Não participa de grupo de pesquisa registrado no Diretório do CNPq 
 
 
 

Questão 16 de 30 
Participação Associativa. Assinale o tipo de Associação a qual é filiado ou associado. Nesta 
questão você pode assinalar mais de um item.  

Associação / Sindicato Docente 

Associação Acadêmica Nacional 

Associação Acadêmica Internacional 

Associação Profissional Nacional 

Associação Profissional Internacional 

Não pertence a tais Associações 
 
 

Questão 17 de 30 
Como você preferiria utilizar seu tempo (sua carga de trabalho semanal)? Indique apenas um 
item.  

1. Prioritariamente em Ensino 

2. Prioritariamente em Pesquisa 

3. Prioritariamente em Extensão 

4. Prioritariamente em Gestão Acadêmica 

5.Tanto em Ensino como em Pesquisa, mas com maior dedicação à Pesquisa 

6.Tanto em Ensino como em Pesquisa, mas com maior dedicação ao Ensino 

7. Tanto em Ensino como em Extensão, mas com maior dedicação em Ensino 

8. Tanto em Ensino como em Extensão, mas com maior dedicação à Extensão 

9. Tanto em Ensino como em Gestão Acadêmica, mas com maior dedicação à Gestão 
Acadêmica 

 



 
Questão 18 de 30 

Qual razão justifica sua opção na questão anterior? Indique apenas um item.  

1. Maior prestígio acadêmico ou maior peso da atividade de pesquisa, na avaliação do 
trabalho acadêmico. 

2. Maior contribuição do trabalho acadêmico na formação dos alunos ou formando 
futuros profissionais. 

3. Maior prestígio, poder e influência possibilitados pela gestão acadêmica. 

4. Maior possibilidade de prestar serviços à comunidade. 

5. Maior contribuição que a atuação em pesquisa poderá ter, visando a produção de 
conhecimento e/ou o desenvolvimento regional. 

6. Outra razão. Especifique: 

  
 
 

Questão 19 de 30 
Hoje, o sucesso na profissão acadêmica, o sucesso de um professor universitário, está 
principalmente ligado a que fator? Escolha apenas um item.  

1. Capacidade de obter recursos (financiamento) para sua unidade acadêmica e melhorar 
a capacidade de pesquisa do setor onde atua. 

2. Sucesso acadêmico dos alunos, compromisso com a qualidade do ensino de graduação. 

3. Aproximação com o setor produtivo, articulação universidade/empresa, consultorias e 
serviços remunerados. 

4. Prestação de serviços à comunidade, trabalho em clínicas, hospitais, em difusão 
cultural. 

5. Produção científica e prestígio obtido em publicação acadêmica qualificada. 

6. Cargos de administração acadêmica na universidade. 
 
 



Questão 20 de 30 
Quais expectativas você pensa que sua Universidade tem em relação a você como professor 
universitário? Assinale, numa escala de 5 a 1, conforme a prioridade de expectativa, da 
maior para a menor prioridade, ou seja 5 significa Alta Expectativa até 1, que significa 
Nenhuma Expectativa. Atribua 0 (zero) para a resposta Não sei avaliar. Pontue todos os 
itens.  

Itens Alternativa(s) 

1) Publicar regularmente em periódicos 
qualificados / aumentar a produtividade 
científica. 

5   4   3   2  1  0 
 

2) Obter reconhecimento, visibilidade, 
reputação acadêmica nacional e internacional 
na sua área de conhecimento. 

5   4   3   2   1   0 
 

3) Obter recursos/fundos para financiamento 
de pesquisas. 5   4   3   2   1   0 

 

4) Assumir mais turmas, maior carga horária 
possível no Ensino. 5   4   3   2   1   0 

 

5) Orientar mais alunos na graduação ou na 
pós-graduação. 5   4   3   2   1   0 

 

6) Participar da gestão acadêmica, das decisões 
colegiadas. 5   4   3   2  1   0  

 

7) Envolvimento no planejamento do curso, na 
formulação do Projeto Pedagógico do curso de 
graduação onde atua. 

5  4  3   2  1  0  
 

8) Obter melhores resultados dos alunos na 
avaliação externa (Ex: ENADE). 5  4  3  2   1   0  

 

9) Aumentar tempo de dedicação à Extensão / 
Clínicas / Laboratórios / Serviços à 
Comunidade. 

5   4   3   2   1  0  
 

10) Aumentar prestação de serviços, a relação 
com os setores produtivos; Consultoria externa 
vinculada à Universidade. 

5  4   3   2   1   0  
 

 
 



Questão 21 de 30 
Qual o seu grau de satisfação em relação às seguintes dimensões do trabalho acadêmico? 
Utilize a escala de 5 a 1, abaixo para indicar do maior ao menor grau de satisfação. 
Considere 5 Ótimo Grau de satisfação, até 1 que significa Baixo Grau de Satisfação. 
Atribua 0(zero) para a resposta Não sei avaliar. Pontue todos os itens.  
Itens Alternativa(s) 
1. Carreira: status acadêmico, oportunidades da 
carreira. 5   4   3   2   1   0 

 

2. Carga de trabalho – quantidade de horas 
dedicadas ao trabalho. 5   4   3   2   1   0 

 

3. Salário e benefícios. 5   4   3   2   1   0 
 

4. Atual distribuição da carga horária em 
ensino, pesquisa, extensão, gestão. 5   4   3   2   1   0 

 

5. Condições de trabalho: espaço, 
equipamentos, infraestrutura, suporte 
administrativo, etc. 

5   4   3   2   1   0 
 

6. Oportunidade de participação nas decisões; 
colegialidade. 5   4   3   2   1   0 

 

7. Oportunidade de desenvolvimento 
profissional, atualização e capacitação. 5   4   3   2   1   0 

 

8. Autonomia / liberdade acadêmica. 5   4   3   2   1   0 
 

 
Questão 22 de 30 

Sobre a natureza e o conteúdo do trabalho acadêmico de um professor universitário, a 
realidade evidencia que: (Escolha apenas um item).  

1. A natureza e o conteúdo do trabalho acadêmico de um professor universitário 
permanecem: ensino, pesquisa, extensão. 

2. Há mudanças na natureza e no conteúdo do trabalho acadêmico, com maior ênfase e 
valorização da pesquisa e da produção científica. 

3. Há mudanças na natureza e no conteúdo do trabalho acadêmico, com maior ênfase e 
valorização do ensino na graduação e nos programas de pós-graduação 

4. Há maior ênfase e valorização da extensão, da prestação de serviços, inclusive 
remunerado e das relações com os setores produtivos. 

5. Há maior ênfase e valorização da administração acadêmica, das funções de gestão. 

6. O núcleo central, a centralidade do trabalho acadêmico, continua sendo a docência e a 
investigação, ou seja, a formação dos alunos e a produção do conhecimento. 
 
 
 
 



 
 

Questão 23 de 30 
Tanto as políticas educacionais, quanto as dinâmicas no interior da universidade em 
mudança, podem afetar o trabalho acadêmico, a profissão acadêmica. Dentre as 16 
características abaixo indicadas assinale somente aquelas que estão presentes em sua 
universidade ou na sua vida acadêmica. Em seguida, utilizando a escala de 5 a 1 avalie o 
grau em que as mesmas têm afetado seu trabalho acadêmico. Considere 5 Alto Positivo, 4 
Alto Negativo, 3 Fator Neutro, 2 Baixo Negativo e 1 Baixo Positivo. Atribua 0 (zero) para a 
resposta Não sei avaliar. Pontue somente os itens que você escolheu.  

Itens Alternativa(s) 

1. Expansão de vagas sem ocorrer a expansão dos 
quadros de pessoal/.massificação do ensino 
superior. 

5  4  3  2  1  0 
 

2. Ampliação das funções da universidade 
(deslocando professores de seu foco principal de 
ação: docência e pesquisa). 

5  4  3  2  1  0 
 

3. Aumento de carga horária didática (com redução 
de carga horária de estudo e investigação). 5  4  3  2  1  0 

 

4. Novos perfis de formação do aluno, exigindo 
ajustes às demandas de mercado / empregabilidade. 5  4  3  2  1 0  

 

5. Novas diretrizes curriculares nacionais, exigindo 
revisão dos planos de ensino, dos conteúdos e 
metodologias. 

5  4  3  2  1  0 
 

6. Desenvolvimento de pesquisa orientada à 
aplicação, editais dirigidos. 5  4  3  2  1  0 

 

7. Diversificação dos espaços de produção de 
conhecimento, velocidade da produção de 
conhecimento; crescente interdisciplinaridade. 

5  4  3  2  1  0 
 

8. Necessidade de trabalhar em redes de 
cooperação, redes de pesquisa, nacionais e 
internacionais. 

5  4  3  2  1  0 
 

9. Exigências de produtividade, levando ao 
produtivismo e à luta pela visibilidade. 5  4  3  2  1  0 

 

10. Competição, pouco trabalho coletivo, menor 
envolvimento nas decisões acadêmicas, redução da 
colegialidade. 

5  4  3  2  1  0 
 

11. Pressão por resultados, com crescente controle 
pelo Estado. Pressão por qualidade e desempenho, 
monitorados por avaliação externa, a exemplo do 
ENADE e da Avaliação dos Programas de Mestrado 
e Doutorado, pela CAPES. 

5  4  3  2  1  0 
 

12. Sistemas de gestão da universidade com base 
em estratégias e instrumentos típicos da cultura 
empresarial competitiva. 

5  4  3  2  1 0  
 



Itens Alternativa(s) 

13.Transformação nos processos de ensino, novas 
tecnologias de informação e comunicação. 5  4  3  2  1 0  

 

14. Diversificação e ampliação de funções do 
professor – agenda de trabalho extensa e 
diversificada (aulas, trabalho online, pesquisa, 
busca de recursos, etc.) 

5  4  3  2  1  0 
 

15. Mudanças nas condições de trabalho – 
sobrecarga de trabalho / intensificação da carga de 
trabalho. 

5  4  3  2  1  0 
 

16. Insuficiência de meios, de recursos materiais e 
humanos (laboratórios, suprimentos, equipamentos, 
apoio técnico-administrativo, auxiliares de 
pesquisa). 

5  4  3  2 1  0  
 

 
Questão 24 de 30 

Dentre os fatores abaixo indicados, assinale aqueles que, em sua opinião, ameaçam o 
futuro da universidade e podem afetar seu trabalho como professor universitário. Nesta 
questão, você pode assinalar mais de um fator.  

1. Inadequação/insuficiência de recursos para o ensino. 

2. Inadequação/insuficiência de recursos de pesquisa e produção científica. 

3. Adoção de avaliações gerenciais, produção de rankings, cultura de auditoria. 

4. Dificuldade da universidade em repensar o seu modelo de universidade, diante das novas 
demandas. 

5. Massificação, expansão quantitativa de vagas / número de alunos. 

6. Falta de liberdade acadêmica. Submissão aos valores do mercado. 

7. Perda de identidade da universidade, resultante das contradições entre as funções 
tradicionais e as novas e diversificadas funções que lhe são atribuídas. 

8. Perda do papel de centralidade da universidade e da profissão acadêmica como principais 
recursos de produção e disseminação de conhecimento. 

9. Prevalência de valores como o individualismo, a competição, a desvalorização da 
colegialidade nas decisões. 

10. Desinvestimento do Estado na Educação Superior Pública. 

11. Adequação dos perfis de formação ao sistema produtivo/mercado e preocupação com a 
empregabilidade. 

12. Falta de formação para a docência centrada no aprender a aprender, na resolução de 
problemas, no ensino com pesquisa, etc.  



13. Pressão para submeter-se a critérios de eficácia e de produtividade de características 
empresariais. 
 
 
 

Questão 25 de 30 
Quais dos fatores abaixo indicados estão presentes no seu cotidiano acadêmico e 
contribuem para o aumento de tensões no ambiente de trabalho o que se refere à pesquisa 
e produção científica? Nesta questão você pode assinalar mais de um fator.  

1. Oscilações nas concessões de recursos e nas regras para alcançá-los. 

2. Cortes freqüentes ou insuficiência no número de bolsas para pós-graduação e nas 
modalidades de auxílio. 

3. Acentuada competição pelos auxílios e bolsas de pesquisa. 

4. Acentuada competição pelos auxílios de bolsas de iniciação científica. 

5. Crescentes exigências de produtividade, levando ao produtivismo. 

6. Dificuldade de acesso a recursos de pesquisa para áreas de conhecimento não 
priorizadas nos Editais ou setores mais dinâmicos articulados ao mercado. 

7. Dificuldades de publicação em periódicos qualificados / baixas possibilidades de 
publicação em periódicos qualificados. 

8. Submissão da agenda de pesquisa à orientação / às exigências de quem a financia 
(“mercadorização” do conhecimento) visando à busca de recursos externos. 

9. Infraestrutura inadequada ou insuficiente para pesquisa (instalações, equipamentos, 
laboratórios). 
 

Questão 26 de 30 
Sobre a escolha da profissão acadêmica, qual seu posicionamento? Indique apenas uma 
opção.  

1. Tornaria a escolher a carreira acadêmica. Faria tudo de novo. Apesar das dificuldades, a 
profissão acadêmica, o trabalho como professor universitário continua sendo importante, 
desafiador e recompensador. 

2. Não voltaria a escolher a carreira acadêmica, buscaria outro rumo profissional. O 
trabalho acadêmico é em si mesmo recompensador, mas as condições em que ele acontece é o 
que o torna frustrante, desmotivador, difícil e ambíguo. 

3. Tornaria a escolher a carreira acadêmica, mas a desenvolveria em outras bases para lidar 
com os constrangimentos que afetam a profissão, encontrando caminhos que possibilitam 
compor novos papéis profissionais e continuar desenvolvendo um trabalho significativo. 

4. Não sei avaliar. 



 
 

Questão 27 de 30 
No quadro das mudanças em curso na educação superior, professores universitários têm 
se defrontado com alguns dilemas na vida acadêmica. São situações entre as quais hesitam, 
dilemas profissionais que dificultam tomar uma posição diante delas. Assinale os itens que 
descrevem dilemas que você vive como professor universitário.  

1. Submeter ou sujeitar sua agenda de pesquisa às prioridades e normas das agências 
financiadoras, aos editais dirigidos ou preservar a liberdade acadêmica, e manter sua 
capacidade de decidir sobre o quê e como vai pesquisar. 

2. Abrir mão de valores acadêmicos, de compromissos ético-políticos da profissão 
acadêmica ou promover ajustes no exercício de seu trabalho acadêmico para lidar com os 
desafios, as mudanças e adaptar-se. 

3. Fazer o que deseja fazer no trabalho acadêmico, o que é academicamente relevante ou 
fazer o que conta como produtividade. 

4. Comprometer-se em responder a preocupações sociais e científicas ou submeter-se ao 
processo de competir por recursos destinados à pesquisa aplicada. 

5. Assumir-se mais como docente (dedicar-se mais ao ensino) ou assumir-se mais como 
pesquisador (dedicar-se mais à pesquisa). 

6. Contestar as políticas, os mecanismos de pressão para produtividade ou sobreviver à 
lógica imposta, submeter-se tentando produzir mais e mais. 

7. Individualismo, cuidar da própria carreira ou trabalhar na perspectiva do coletivo. 

8. Formar alunos no sentido pleno da formação universitária (formação cultural sólida, 
ampla, quadros teóricos e analíticos gerais, espírito crítico, etc.) ou formar para os postos no 
mercado de trabalho, para o conhecimento de pronta aplicação, para a empregabilidade. 

9. “Fazer tudo ao mesmo tempo agora” ou “Fazer como posso fazer, no meu tempo”. 

10. Dedicar-se mais à vida profissional fora da universidade ou dedicar-se mais à vida 
acadêmica. 

11. Outro dilema. Especifique: 

  
 

 
Questão 28 de 30 

Qual das alternativas abaixo indicadas melhor descreve seu comportamento diante das 
exigências, dos desafios postos pelas políticas de educação superior e pelas dinâmicas de 
mudança por que passa a universidade, influenciando seu trabalho acadêmico como 
professor universitário? Assinale apenas um item.  



1. Não tenho conseguido lidar com as exigências crescentes por maior produtividade, por 
intensificação da carga de trabalho e a competição. Sinto-me sob pressão e “afundando”, pois 
não tenho conseguido enfrentar essas exigências e pressões. 

2. Uso estratégias para lidar com as situações, e evitar danos para mim, tentando me 
preservar e me concentrar em aspectos do trabalho que têm significado para mim. Uso 
estratégias de sobrevivência. 

3. Uso estratégias para não perder o controle de meu trabalho ou para recuperar esse 
controle. Tento reinterpretar as políticas e exigências e adotar um comportamento estratégico 
em relação a elas para “permanecer no controle” de meu trabalho e articular caminhos viáveis. 

4. Uso medidas, maneiras, meios para escapar das “armadilhas” ou “neutralizar” os 
impactos das pressões e procuro criar “nichos” de trabalho que sejam significativos, para ter um 
balanço entre as atividades estimulantes recompensadoras e as exigências que são postas. 
 

 
Questão 29 de 30 

Autonomia ou liberdade acadêmica é algo importante para a atuação de professores 
universitários. As mudanças pelas quais passa a Universidade hoje, as exigências de 
qualidade, produtividade, efetividade, os processos de regulação e controle dos resultados 
da educação superior podem afetar a liberdade acadêmica. Assinale o item que melhor 
descreve sua posição sobre essa questão.  

Como professor universitário tenho margens de autonomia relativa, o que me possibilita 
lidar com os imperativos das atuais políticas e exigências. Há margem de ação, de exercício de 
um trabalho acadêmico com certas limitações, mas com qualidade. 

Não há uma perda de autonomia acadêmica. Continuo com o controle de meu tempo 
acadêmico, de minha produção intelectual e do processo de formação dos alunos tanto na 
graduação como na pós-graduação. 

Há diminuição significativa da autonomia acadêmica, tanto na pesquisa como na docência, 
em decorrência da reduzida margem de ação autônoma que hoje têm os professores para o 
desenvolvimento de seu trabalho. 

Não sei avaliar. 
 

 
Questão 30 de 30 

Espaço destinado para suas observações, comentários adicionais:  

 
 
Agradeço sua colaboração. 
  



CONSENTIMENTO DE PARTICIPAÇÃO DO SUJEITO 
 
Concordo em participar do estudo: “Ser Professor Universitário em Tempos de Mudança – A 
profissão acadêmica e suas reconfigurações” como sujeito. Fui devidamente informado e 
esclarecido sobre a pesquisa, os procedimentos nela envolvidos, assim como sobre os possíveis 
riscos e benefícios decorrentes de minha participação. Foi-me garantido que posso retirar meu 
consentimento a qualquer momento, sem que isso leve a qualquer penalidade. 
 
Fim da pesquisa 
 
Pesquisa concluída com sucesso. 
 
 



Pesquisa - Ser Professor Universitário em Tempos de Mudança: a profissão 
acadêmica e suas reconfigurações - UFPA 
 
Período de Coleta de Dados: 14/06/2010 a 28/08/2010  
Responsável: Profª Ana Célia Bahia Silva  
Instruções 
 
Caro(a) professor(a) 
  
Você está convidado(a) a participar como voluntário da pesquisa “Ser Professor Universitário 
em Tempos de Mudança – a profissão acadêmica e suas reconfigurações” que realizo no 
Doutoramento em Educação na Universidade de Lisboa, sob a orientação dos Professores 
Doutores António Nóvoa e Natercio Afonso. O objetivo central da investigação é descrever e 
analisar a reconfiguração da profissão acadêmica no quadro de mudanças em curso, na educação 
superior. Como objetivos específicos, a pesquisa visa: a) analisar o quadro de mudanças na 
educação superior e seus impactos na profissão acadêmica; b) conhecer aspectos significativos 
do exercício da profissão acadêmica hoje, tendo em vista não só os relacionados à intensificação 
de atividades, mas também à reconfiguração do que é ser professor universitário; c) 
compreender como os professores interpretam estas mudanças e respondem aos desafios que se 
apresentam à profissão acadêmica. A presente etapa da pesquisa compreende a aplicação deste 
questionário a uma amostra de professores efetivos de três universidades paraenses – 
Universidade do Estado do Pará (UEPA), Universidade Federal do Pará (UFPA) e Universidade 
da Amazônia (UNAMA). Todas as informações coletadas na pesquisa são estritamente 
confidenciais, sendo a identidade dos participantes preservada. Os relatos descritos em resposta 
às perguntas serão identificados por códigos, preservando, portanto, a identificação. Ao final, o 
questionário contém um Termo de Consentimento para leitura e acatamento do participante. Ao 
concluirmos a pesquisa, serão divulgadas as conclusões do estudo para os interessados e para as 
três universidades envolvidas.  
Agradeço sua colaboração e disponibilizo o email anaceliabahia@hotmail.com, e o fone 8883-
6349 para contato.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
QUESTIONÁRIO 

PARTE I - Identificação 
Questão 1 de 30 

 
Instituição: Universidade Federal do Pará (UFPA). 
Área de Conhecimento de vinculação:  

(ICB) Instituto de Ciências Biológicas 

(ICEN) Instituto de Ciências Exatas e Naturais 

(IG) Instituto de Geociências 

(NCADR) Núcleo de Ciências Agrárias e Desenvolvimento Rural 

(IFCH) Instituto de Filosofia e Ciências Humanas 

(ICS) Instituto de Ciências da Saúde 

(NMT) Núcleo de Medicina Tropical 

(ICJ) Instituto de Ciências Jurídicas 

(ICSA) Instituto de Ciências Sociais Aplicadas 

(ITEC) Instituto de Tecnologia 

(ICA) Instituto de Ciências da Arte 

(ILC) Instituto de Letras e Comunicação 

(ICED) Instituto de Ciências da Educação 

(NAEA) Núcleo de Altos Estudos Amazônicos 

(IEMC) Instituto de Educação Matemática e Científica 

(NUMA) Núcleo de Meio Ambiente 

(NTPC) Núcleo de Teoria e Pesquisa do Comportamento 
 



Questão 2 de 30 
Ano de Nascimento  

 
 

 
Questão 3 de 30 

Ano de Ingresso na Carreira Acadêmica  

 
 

Questão 4 de 30 
Titulação (indique o maior grau acadêmico)  

Graduação 

Especialização 

Mestrado 

Doutorado 
 

Questão 5 de 30 
No caso de doutorado, tem Pós-doutorado?  

Sim, no Brasil 

Sim, no exterior 

Não 
 

Questão 6 de 30 
Qual titulação possuía no ano de seu ingresso na carreira acadêmica?  

1. Graduação 

2. Especialização 

3. Mestrado 

4. Doutorado 
 



Questão 7 de 30  
Regime de Trabalho  

1. Tempo Parcial 

2. Tempo Integral 

3. Tempo Integral / Dedicação Exclusiva 
 
 
PARTE II 

Questão 8 de 30  
 

Durante o ano de 2009, você esteve trabalhando somente em uma IES ou você possuía 
outro contrato de trabalho em outra IES, empreendimento privado ou outro cargo em 
empresa pública ou privada?  

1. Tinha contrato de trabalho em somente em uma IES. 

2. Tinha contrato de trabalho também com outra IES pública (atividade acadêmica). 

3. Tinha contrato de trabalho também com outra IES privada (atividade acadêmica). 

4. Tinha contrato de trabalho também em empreendimento privado ou outro cargo em 
empresa pública ou privada (atividade não acadêmica). 
 

Questão 9 de 30  
No ano acadêmico de 2009, considerando os dois semestres letivos, assinale as atividades 
que você desenvolveu e indique o percentual de horas que você utilizou semanalmente 
para o trabalho acadêmico, considerando os itens indicados em cada atividade. Indique o 
percentual de horas semanais nos itens conforme a distribuição de sua carga horária 
semanal de trabalho. Indique 0 para o caso de não desenvolver a atividade.  

1) Ensino de Graduação (Preparação de Aulas. Orientação/Supervisão de alunos. 
Trabalho de Planejamento Curricular/Reforma Curricular. Aulas propriamente ditas. Bancas 
Examinadoras/Bancas de Defesas) 

  

2) Ensino de Pós-Graduação (Stricto Sensu) (Preparação de Aulas. Orientação de 
Dissertação/Tese. Aulas propriamente ditas. Bancas Examinadoras/Bancas de Defesas) 

  

3) Extensão (Preparação e atuação de projetos/programas de Extensão. Atuação em 
Cursos de Extensão, formação continuada. Atendimento à comunidade/serviço. Prestação de 
serviços para empresas. Prestação de serviços para governo e outras entidades públicas) 



 

 
 

4) Pesquisa (Revisão ou preparação de artigos, livros, relatórios. Preparação de projetos 
para editais. Pesquisa propriamente dita. Busca de fundos/financiamento para pesquisa. 
Participação em reuniões científicas, congressos. Participação em Iniciação Científica 

 

5) Desenvolvimento Profissional (cursos, formação continuada, atualização realizados em 
seu próprio processo de desenvolvimento profissional) 

  

6) Administração Acadêmica (Gestão, coordenação, direção, de representação em órgão 
colegiado, membro de comissão nacional ou institucional de avaliação e outros)  

 

7) Outros – Especifique:                  

  
 

Questão 10 de 30 
Nos últimos anos, a pressão para aumentar a carga de trabalho (ou volume de trabalho). 
Escolha apenas um item:  

1. Aumentou 

2. Reduziu 

3. Ficou a mesma 

4. Não sei avaliar 



5. Não há pressão para aumento da carga de trabalho 
 

Questão 11 de 30  
Nos últimos três anos você obteve financiamento para fazer pesquisa?  

1. Sim 

2. Não 
 
 

Questão 12 de 30 
Caso positivo, indique a fonte de financiamento:  

1. privado 

2. público 

3. público e privado 

4. da própria Universidade 

5. público, privado e da própria Universidade 
 

Questão 13 de 30 
Você integra redes científicas de pesquisa e cooperação? Indique a sua situação quanto a 
participação em redes científicas de pesquisa e de cooperação.  

1. Participo de rede nacional 

2. Participo de rede internacional 

3. Participo de rede nacional e internacional 

4. Não participo de rede científica de pesquisa e de cooperação 
 

Questão 14 de 30 
Se você respondeu 1, 2 ou 3 na pergunta anterior, indique, dentre as alternativas 
apresentadas, a melhor razão que justifica tal participação em redes científicas de 
pesquisa e de cooperação. Escolha apenas um item.  

1. Facilita o estabelecimento de relação formal e permanente com agências de apoio à 
ciência, tecnologia e inovação e órgãos de financiamento. 

2. Pelo aumento de eficiência, pois a colaboração possibilita a realização de projetos 
conjuntos com utilização de pessoal e infraestrutura, agregando esforços, fortalecendo a 
pesquisa na temática da rede e congregando experiência. 

3. Porque é o meio mais eficiente de lidar com projetos complexos em ambientes de 
rápida mudança tecnológico-científica. 



4. Como uma estratégia para poder ampliar as possibilidades de produção, publicação, 
acesso a editais, ou seja, aumento de vantagem competitiva. 

5. Pelo prestígio acadêmico-científico e profissional que as redes possibilitam. Quem não 
está em rede está “fora do circuito”. 

6. Pelas articulações que possibilitam o desenvolvimento do trabalho de produção 
científica, o compartilhamento de recursos e o alinhamento a fontes externas de fomento. 

7. Compartilhar conhecimentos, tecnologia e inovação com aproveitamento de 
infraestrutura e recursos humanos, evitar sobreposição, descentralizar. 

 
 

Questão 15 de 30 
Quanto a sua participação em Grupos de Pesquisa, registrados no Diretório do CNPq, 
você: (Se você pertence a mais de uma IES, considere apenas a Instituição pela qual você 
está respondendo o questionário)  

1. Lidera um grupo de pesquisa com registro no Diretório do CNPq 

2. Integra um grupo de pesquisa com registro no Diretório do CNPq 

3. Lidera mais de um grupo de pesquisa com registro no Diretório do CNPq 

4. Integra mais de um grupo de pesquisa com registro no Diretório do CNPq 

5. Lidera e integra um ou mais de um grupo de pesquisa com registro no Diretório do 
CNPq 

6. Não participa de grupo de pesquisa registrado no Diretório do CNPq 
 

Questão 16 de 30 
Participação Associativa. Assinale o tipo de Associação a qual é filiado ou associado. Nesta 
questão você pode assinalar mais de um item.  

Associação / Sindicato Docente 

Associação Acadêmica Nacional 

Associação Acadêmica Internacional 

Associação Profissional Nacional 

Associação Profissional Internacional 

Não pertence a tais Associações 
 



 
Questão 17 de 30 

Como você preferiria utilizar seu tempo (sua carga de trabalho semanal)? Indique apenas um 
item.  

1. Prioritariamente em Ensino 

2. Prioritariamente em Pesquisa 

3. Prioritariamente em Extensão 

4. Prioritariamente em Gestão Acadêmica 

5.Tanto em Ensino como em Pesquisa, mas com maior dedicação à Pesquisa 

6.Tanto em Ensino como em Pesquisa, mas com maior dedicação ao Ensino 

7. Tanto em Ensino como em Extensão, mas com maior dedicação em Ensino 

8. Tanto em Ensino como em Extensão, mas com maior dedicação à Extensão 

9. Tanto em Ensino como em Gestão Acadêmica, mas com maior dedicação à Gestão 
Acadêmica 

 

Questão 18 de 30 
Qual razão justifica sua opção na questão anterior? Indique apenas um item.  

1. Maior prestígio acadêmico ou maior peso da atividade de pesquisa, na avaliação do 
trabalho acadêmico. 

2. Maior contribuição do trabalho acadêmico na formação dos alunos ou formando 
futuros profissionais. 

3. Maior prestígio, poder e influência possibilitados pela gestão acadêmica. 

4. Maior possibilidade de prestar serviços à comunidade. 

5. Maior contribuição que a atuação em pesquisa poderá ter, visando a produção de 
conhecimento e/ou o desenvolvimento regional. 

6. Outra razão. Especifique: 

  
 

Questão 19 de 30 
Hoje, o sucesso na profissão acadêmica, o sucesso de um professor universitário, está 
principalmente ligado a que fator? Escolha apenas um item.  

1. Capacidade de obter recursos (financiamento) para sua unidade acadêmica e melhorar 



a capacidade de pesquisa do setor onde atua. 

2. Sucesso acadêmico dos alunos, compromisso com a qualidade do ensino de graduação. 

3. Aproximação com o setor produtivo, articulação universidade/empresa, consultorias e 
serviços remunerados. 

4. Prestação de serviços à comunidade, trabalho em clínicas, hospitais, em difusão 
cultural. 

5. Produção científica e prestígio obtido em publicação acadêmica qualificada. 

6. Cargos de administração acadêmica na universidade. 
 
 

Questão 20 de 30 
Quais expectativas você pensa que sua Universidade tem em relação a você como professor 
universitário? Assinale, numa escala de 5 a 1, conforme a prioridade de expectativa, da 
maior para a menor prioridade, ou seja 5 significa Alta Expectativa até 1, que significa 
Nenhuma Expectativa. Atribua 0 (zero) para a resposta Não sei avaliar. Pontue todos os 
itens.  
 

Itens Alternativa(s) 

1) Publicar regularmente em periódicos 
qualificados / aumentar a produtividade 
científica. 

5   4   3   2  1  0 
 

2) Obter reconhecimento, visibilidade, 
reputação acadêmica nacional e internacional 
na sua área de conhecimento. 

5   4   3   2   1   0 
 

3) Obter recursos/fundos para financiamento 
de pesquisas. 5   4   3   2   1   0 

 

4) Assumir mais turmas, maior carga horária 
possível no Ensino. 5   4   3   2   1   0 

 

5) Orientar mais alunos na graduação ou na 
pós-graduação. 5   4   3   2   1   0 

 

6) Participar da gestão acadêmica, das decisões 
colegiadas. 5   4   3   2  1   0  

 

7) Envolvimento no planejamento do curso, na 
formulação do Projeto Pedagógico do curso de 
graduação onde atua. 

5  4  3   2  1  0  
 

8) Obter melhores resultados dos alunos na 
avaliação externa (Ex: ENADE). 5  4  3  2   1   0  

 

9) Aumentar tempo de dedicação à Extensão / 
Clínicas / Laboratórios / Serviços à 
Comunidade. 

5   4   3   2   1  0  
 



Itens Alternativa(s) 

10) Aumentar prestação de serviços, a relação 
com os setores produtivos; Consultoria externa 
vinculada à Universidade. 

5  4   3   2   1   0  
 

 
 

Questão 21 de 30 
Qual o seu grau de satisfação em relação às seguintes dimensões do trabalho acadêmico? 
Utilize a escala de 5 a 1, abaixo para indicar do maior ao menor grau de satisfação. 
Considere 5 Ótimo Grau de satisfação, até 1 que significa Baixo Grau de Satisfação. 
Atribua 0(zero) para a resposta Não sei avaliar. Pontue todos os itens.  
 

Itens Alternativa(s) 
1. Carreira: status acadêmico, oportunidades da 
carreira. 5   4   3   2   1   0 

 

2. Carga de trabalho – quantidade de horas 
dedicadas ao trabalho. 5   4   3   2   1   0 

 

3. Salário e benefícios. 5   4   3   2   1   0 
 

4. Atual distribuição da carga horária em 
ensino, pesquisa, extensão, gestão. 5   4   3   2   1   0 

 

5. Condições de trabalho: espaço, 
equipamentos, infraestrutura, suporte 
administrativo, etc. 

5   4   3   2   1   0 
 

6. Oportunidade de participação nas decisões; 
colegialidade. 5   4   3   2   1   0 

 

7. Oportunidade de desenvolvimento 
profissional, atualização e capacitação. 5   4   3   2   1   0 

 

8. Autonomia / liberdade acadêmica. 5   4   3   2   1   0 
 

 
Questão 22 de 30 

Sobre a natureza e o conteúdo do trabalho acadêmico de um professor universitário, a 
realidade evidencia que: (Escolha apenas um item).  

1. A natureza e o conteúdo do trabalho acadêmico de um professor universitário 
permanecem: ensino, pesquisa, extensão. 

2. Há mudanças na natureza e no conteúdo do trabalho acadêmico, com maior ênfase e 
valorização da pesquisa e da produção científica. 

3. Há mudanças na natureza e no conteúdo do trabalho acadêmico, com maior ênfase e 
valorização do ensino na graduação e nos programas de pós-graduação 

4. Há maior ênfase e valorização da extensão, da prestação de serviços, inclusive 
remunerado e das relações com os setores produtivos. 



5. Há maior ênfase e valorização da administração acadêmica, das funções de gestão. 

6. O núcleo central, a centralidade do trabalho acadêmico, continua sendo a docência e a 
investigação, ou seja, a formação dos alunos e a produção do conhecimento. 
 
 

Questão 23 de 30 
Tanto as políticas educacionais, quanto as dinâmicas no interior da universidade em 
mudança, podem afetar o trabalho acadêmico, a profissão acadêmica. Dentre as 16 
características abaixo indicadas assinale somente aquelas que estão presentes em sua 
universidade ou na sua vida acadêmica. Em seguida, utilizando a escala de 5 a 1 avalie o 
grau em que as mesmas têm afetado seu trabalho acadêmico. Considere 5 Alto Positivo, 4 
Alto Negativo, 3 Fator Neutro, 2 Baixo Negativo e 1 Baixo Positivo. Atribua 0 (zero) para a 
resposta Não sei avaliar. Pontue somente os itens que você escolheu.  

Itens Alternativa(s) 

1. Expansão de vagas sem ocorrer a expansão dos 
quadros de pessoal/.massificação do ensino 
superior. 

5  4  3  2  1  0 
 

2. Ampliação das funções da universidade 
(deslocando professores de seu foco principal de 
ação: docência e pesquisa). 

5  4  3  2  1  0 
 

3. Aumento de carga horária didática (com redução 
de carga horária de estudo e investigação). 5  4  3  2  1  0 

 

4. Novos perfis de formação do aluno, exigindo 
ajustes às demandas de mercado / empregabilidade. 5  4  3  2  1 0  

 

5. Novas diretrizes curriculares nacionais, exigindo 
revisão dos planos de ensino, dos conteúdos e 
metodologias. 

5  4  3  2  1  0 
 

6. Desenvolvimento de pesquisa orientada à 
aplicação, editais dirigidos. 5  4  3  2  1  0 

 

7. Diversificação dos espaços de produção de 
conhecimento, velocidade da produção de 
conhecimento; crescente interdisciplinaridade. 

5  4  3  2  1  0 
 

8. Necessidade de trabalhar em redes de 
cooperação, redes de pesquisa, nacionais e 
internacionais. 

5  4  3  2  1  0 
 

9. Exigências de produtividade, levando ao 
produtivismo e à luta pela visibilidade. 5  4  3  2  1  0 

 

10. Competição, pouco trabalho coletivo, menor 
envolvimento nas decisões acadêmicas, redução da 
colegialidade. 

5  4  3  2  1  0 
 

11. Pressão por resultados, com crescente controle 
pelo Estado. Pressão por qualidade e desempenho, 
monitorados por avaliação externa, a exemplo do 
ENADE e da Avaliação dos Programas de Mestrado 
e Doutorado, pela CAPES. 

5  4  3  2  1  0 
 



Itens Alternativa(s) 

12. Sistemas de gestão da universidade com base 
em estratégias e instrumentos típicos da cultura 
empresarial competitiva. 

5  4  3  2  1 0  
 

13.Transformação nos processos de ensino, novas 
tecnologias de informação e comunicação. 5  4  3  2  1 0  

 

14. Diversificação e ampliação de funções do 
professor – agenda de trabalho extensa e 
diversificada (aulas, trabalho online, pesquisa, 
busca de recursos, etc.) 

5  4  3  2  1  0 
 

15. Mudanças nas condições de trabalho – 
sobrecarga de trabalho / intensificação da carga de 
trabalho. 

5  4  3  2  1  0 
 

16. Insuficiência de meios, de recursos materiais e 
humanos (laboratórios, suprimentos, equipamentos, 
apoio técnico-administrativo, auxiliares de 
pesquisa). 

5  4  3  2 1  0  
 

 



 
Questão 24 de 30 

Dentre os fatores abaixo indicados, assinale aqueles que, em sua opinião, ameaçam o 
futuro da universidade e podem afetar seu trabalho como professor universitário. Nesta 
questão, você pode assinalar mais de um fator.  

1. Inadequação/insuficiência de recursos para o ensino. 

2. Inadequação/insuficiência de recursos de pesquisa e produção científica. 

3. Adoção de avaliações gerenciais, produção de rankings, cultura de auditoria. 

4. Dificuldade da universidade em repensar o seu modelo de universidade, diante das novas 
demandas. 

5. Massificação, expansão quantitativa de vagas / número de alunos. 

6. Falta de liberdade acadêmica. Submissão aos valores do mercado. 

7. Perda de identidade da universidade, resultante das contradições entre as funções 
tradicionais e as novas e diversificadas funções que lhe são atribuídas. 

8. Perda do papel de centralidade da universidade e da profissão acadêmica como principais 
recursos de produção e disseminação de conhecimento. 

9. Prevalência de valores como o individualismo, a competição, a desvalorização da 
colegialidade nas decisões. 

10. Desinvestimento do Estado na Educação Superior Pública. 

11. Adequação dos perfis de formação ao sistema produtivo/mercado e preocupação com a 
empregabilidade. 

12. Falta de formação para a docência centrada no aprender a aprender, na resolução de 
problemas, no ensino com pesquisa, etc.  

13. Pressão para submeter-se a critérios de eficácia e de produtividade de características 
empresariais. 
 
 

Questão 25 de 30 
Quais dos fatores abaixo indicados estão presentes no seu cotidiano acadêmico e 
contribuem para o aumento de tensões no ambiente de trabalho o que se refere à pesquisa 
e produção científica? Nesta questão você pode assinalar mais de um fator.  

1. Oscilações nas concessões de recursos e nas regras para alcançá-los. 

2. Cortes freqüentes ou insuficiência no número de bolsas para pós-graduação e nas 
modalidades de auxílio. 

3. Acentuada competição pelos auxílios e bolsas de pesquisa. 



4. Acentuada competição pelos auxílios de bolsas de iniciação científica. 

5. Crescentes exigências de produtividade, levando ao produtivismo. 

6. Dificuldade de acesso a recursos de pesquisa para áreas de conhecimento não 
priorizadas nos Editais ou setores mais dinâmicos articulados ao mercado. 

7. Dificuldades de publicação em periódicos qualificados / baixas possibilidades de 
publicação em periódicos qualificados. 

8. Submissão da agenda de pesquisa à orientação / às exigências de quem a financia 
(“mercadorização” do conhecimento) visando à busca de recursos externos. 

9. Infraestrutura inadequada ou insuficiente para pesquisa (instalações, equipamentos, 
laboratórios). 
 

Questão 26 de 30 
Sobre a escolha da profissão acadêmica, qual seu posicionamento? Indique apenas uma 
opção.  

1. Tornaria a escolher a carreira acadêmica. Faria tudo de novo. Apesar das dificuldades, a 
profissão acadêmica, o trabalho como professor universitário continua sendo importante, 
desafiador e recompensador. 

2. Não voltaria a escolher a carreira acadêmica, buscaria outro rumo profissional. O 
trabalho acadêmico é em si mesmo recompensador, mas as condições em que ele acontece é o 
que o torna frustrante, desmotivador, difícil e ambíguo. 

3. Tornaria a escolher a carreira acadêmica, mas a desenvolveria em outras bases para lidar 
com os constrangimentos que afetam a profissão, encontrando caminhos que possibilitam 
compor novos papéis profissionais e continuar desenvolvendo um trabalho significativo. 

4. Não sei avaliar. 
 
 

Questão 27 de 30 
No quadro das mudanças em curso na educação superior, professores universitários têm 
se defrontado com alguns dilemas na vida acadêmica. São situações entre as quais hesitam, 
dilemas profissionais que dificultam tomar uma posição diante delas. Assinale os itens que 
descrevem dilemas que você vive como professor universitário.  

1. Submeter ou sujeitar sua agenda de pesquisa às prioridades e normas das agências 
financiadoras, aos editais dirigidos ou preservar a liberdade acadêmica, e manter sua 
capacidade de decidir sobre o quê e como vai pesquisar. 

2. Abrir mão de valores acadêmicos, de compromissos ético-políticos da profissão 
acadêmica ou promover ajustes no exercício de seu trabalho acadêmico para lidar com os 
desafios, as mudanças e adaptar-se. 

3. Fazer o que deseja fazer no trabalho acadêmico, o que é academicamente relevante ou 



fazer o que conta como produtividade. 

4. Comprometer-se em responder a preocupações sociais e científicas ou submeter-se ao 
processo de competir por recursos destinados à pesquisa aplicada. 

5. Assumir-se mais como docente (dedicar-se mais ao ensino) ou assumir-se mais como 
pesquisador (dedicar-se mais à pesquisa). 

6. Contestar as políticas, os mecanismos de pressão para produtividade ou sobreviver à 
lógica imposta, submeter-se tentando produzir mais e mais. 

7. Individualismo, cuidar da própria carreira ou trabalhar na perspectiva do coletivo. 

8. Formar alunos no sentido pleno da formação universitária (formação cultural sólida, 
ampla, quadros teóricos e analíticos gerais, espírito crítico, etc.) ou formar para os postos no 
mercado de trabalho, para o conhecimento de pronta aplicação, para a empregabilidade. 

9. “Fazer tudo ao mesmo tempo agora” ou “Fazer como posso fazer, no meu tempo”. 

10. Dedicar-se mais à vida profissional fora da universidade ou dedicar-se mais à vida 
acadêmica. 

11. Outro dilema. Especifique: 

  
 

 
Questão 28 de 30 

Qual das alternativas abaixo indicadas melhor descreve seu comportamento diante das 
exigências, dos desafios postos pelas políticas de educação superior e pelas dinâmicas de 
mudança por que passa a universidade, influenciando seu trabalho acadêmico como 
professor universitário? Assinale apenas um item.  

1. Não tenho conseguido lidar com as exigências crescentes por maior produtividade, por 
intensificação da carga de trabalho e a competição. Sinto-me sob pressão e “afundando”, pois 
não tenho conseguido enfrentar essas exigências e pressões. 

2. Uso estratégias para lidar com as situações, e evitar danos para mim, tentando me 
preservar e me concentrar em aspectos do trabalho que têm significado para mim. Uso 
estratégias de sobrevivência. 

3. Uso estratégias para não perder o controle de meu trabalho ou para recuperar esse 
controle. Tento reinterpretar as políticas e exigências e adotar um comportamento estratégico 
em relação a elas para “permanecer no controle” de meu trabalho e articular caminhos viáveis. 

4. Uso medidas, maneiras, meios para escapar das “armadilhas” ou “neutralizar” os 
impactos das pressões e procuro criar “nichos” de trabalho que sejam significativos, para ter um 
balanço entre as atividades estimulantes recompensadoras e as exigências que são postas. 



 
Questão 29 de 30 

Autonomia ou liberdade acadêmica é algo importante para a atuação de professores 
universitários. As mudanças pelas quais passa a Universidade hoje, as exigências de 
qualidade, produtividade, efetividade, os processos de regulação e controle dos resultados 
da educação superior podem afetar a liberdade acadêmica. Assinale o item que melhor 
descreve sua posição sobre essa questão.  

Como professor universitário tenho margens de autonomia relativa, o que me possibilita 
lidar com os imperativos das atuais políticas e exigências. Há margem de ação, de exercício de 
um trabalho acadêmico com certas limitações, mas com qualidade. 

Não há uma perda de autonomia acadêmica. Continuo com o controle de meu tempo 
acadêmico, de minha produção intelectual e do processo de formação dos alunos tanto na 
graduação como na pós-graduação. 

Há diminuição significativa da autonomia acadêmica, tanto na pesquisa como na docência, 
em decorrência da reduzida margem de ação autônoma que hoje têm os professores para o 
desenvolvimento de seu trabalho. 

Não sei avaliar. 
 

Questão 30 de 30 
Espaço destinado para suas observações, comentários adicionais:  

 
 
Agradeço sua colaboração. 
  

CONSENTIMENTO DE PARTICIPAÇÃO DO SUJEITO 
 
Concordo em participar do estudo: “Ser Professor Universitário em Tempos de Mudança – A 
profissão acadêmica e suas reconfigurações” como sujeito. Fui devidamente informado e 
esclarecido sobre a pesquisa, os procedimentos nela envolvidos, assim como sobre os possíveis 
riscos e benefícios decorrentes de minha participação. Foi-me garantido que posso retirar meu 
consentimento a qualquer momento, sem que isso leve a qualquer penalidade. 
 
Fim da pesquisa 
 
Pesquisa concluída com sucesso. 
 
 



Pesquisa - Ser Professor Universitário em Tempos de Mudança: a profissão 
acadêmica e suas reconfigurações - UNAMA 
 
Período de Coleta de Dados: 14/06/2010 a 28/08/2010  
Responsável: Profª Ana Célia Bahia Silva  
Instruções 
 
Caro(a) professor(a) 
  
Você está convidado (a) a participar como voluntário da pesquisa “Ser Professor Universitário 
em Tempos de Mudança – a profissão acadêmica e suas reconfigurações” que realizo no 
Doutoramento em Educação na Universidade de Lisboa, sob a orientação dos Professores 
Doutores António Nóvoa e Natercio Afonso. O objetivo central da investigação é descrever e 
analisar a reconfiguração da profissão acadêmica no quadro de mudanças em curso, na educação 
superior. Como objetivos específicos, a pesquisa visa: a) analisar o quadro de mudanças na 
educação superior e seus impactos na profissão acadêmica; b) conhecer aspectos significativos 
do exercício da profissão acadêmica hoje, tendo em vista não só os relacionados à intensificação 
de atividades, mas também à reconfiguração do que é ser professor universitário; c) 
compreender como os professores interpretam estas mudanças e respondem aos desafios que se 
apresentam à profissão acadêmica. A presente etapa da pesquisa compreende a aplicação deste 
questionário a uma amostra de professores efetivos de três universidades paraenses – 
Universidade do Estado do Pará (UEPA), Universidade Federal do Pará (UFPA) e Universidade 
da Amazônia (UNAMA). Todas as informações coletadas na pesquisa são estritamente 
confidenciais, sendo a identidade dos participantes preservada. Os relatos descritos em resposta 
às perguntas serão identificados por códigos, preservando, portanto, a identificação. Ao final, o 
questionário contém um Termo de Consentimento para leitura e acatamento do participante. Ao 
concluirmos a pesquisa, serão divulgadas as conclusões do estudo para os interessados e para as 
três universidades envolvidas.  
Agradeço sua colaboração e disponibilizo o email anaceliabahia@hotmail.com, e o fone 8883-
6349 para contato.  
 
 
 
 



QUESTIONÁRIO 
PARTE I - Identificação 

Questão 1 de 30 
Instituição: Universidade da Amazônia (UNAMA).  
Área de Conhecimento de vinculação:  

(CCBS) Centro de Ciências Biológicas e da Saúde 

(CESA) Centro de Estudos Sociais e Aplicados 

(CCHE) Centro de Ciências Humanas e Educação 

(CCET) Centro de Ciências Exatas e Tecnologia 
 

Questão 2 de 30 
Ano de Nascimento  

 
 

Questão 3 de 30 
Ano de Ingresso na Carreira Acadêmica  

 
 

Questão 4 de 30 
Titulação (indique o maior grau acadêmico)  

Graduação 

Especialização 

Mestrado 

Doutorado 
 

Questão 5 de 30 
No caso de doutorado, tem Pós-doutorado?  

Sim, no Brasil 

Sim, no exterior 



Não 
 
 

Questão 6 de 30 
Qual titulação possuía no ano de seu ingresso na carreira acadêmica?  

1. Graduação 

2. Especialização 

3. Mestrado 

4. Doutorado 
 

Questão 7 de 30  
Regime de Trabalho  

1. Tempo Parcial 

2. Tempo Integral 

3. Tempo Integral / Dedicação Exclusiva 
 
 
 
PARTE II 

Questão 8 de 30  
 

Durante o ano de 2009, você esteve trabalhando somente em uma IES ou você possuía 
outro contrato de trabalho em outra IES, empreendimento privado ou outro cargo em 
empresa pública ou privada?  

1. Tinha contrato de trabalho em somente em uma IES. 

2. Tinha contrato de trabalho também com outra IES pública (atividade acadêmica). 

3. Tinha contrato de trabalho também com outra IES privada (atividade acadêmica). 

4. Tinha contrato de trabalho também em empreendimento privado ou outro cargo em 
empresa pública ou privada (atividade não acadêmica). 
 
 

Questão 9 de 30  
No ano acadêmico de 2009, considerando os dois semestres letivos, assinale as atividades 
que você desenvolveu e indique o percentual de horas que você utilizou semanalmente 
para o trabalho acadêmico, considerando os itens indicados em cada atividade. Indique o 
percentual de horas semanais nos itens conforme a distribuição de sua carga horária 
semanal de trabalho. Indique 0 para o caso de não desenvolver a atividade.  

1) Ensino de Graduação (Preparação de Aulas. Orientação/Supervisão de alunos. Trabalho 
de Planejamento Curricular/Reforma Curricular. Aulas propriamente ditas. Bancas 



Examinadoras/Bancas de Defesas) 

  

2) Ensino de Pós-Graduação (Stricto Sensu) (Preparação de Aulas. Orientação de 
Dissertação/Tese. Aulas propriamente ditas. Bancas Examinadoras/Bancas de Defesas) 

  

3) Extensão (Preparação e atuação de projetos/programas de Extensão. Atuação em Cursos 
de Extensão, formação continuada. Atendimento à comunidade/serviço. Prestação de serviços 
para empresas. Prestação de serviços para governo e outras entidades públicas) 
 

 

4) Pesquisa (Revisão ou preparação de artigos, livros, relatórios. Preparação de projetos 
para editais. Pesquisa propriamente dita. Busca de fundos/financiamento para pesquisa. 
Participação em reuniões científicas, congressos. Participação em Iniciação Científica 

 

5) Desenvolvimento Profissional (cursos, formação continuada, atualização realizados em 
seu próprio processo de desenvolvimento profissional) 

  
 
 
 
 
 

6) Administração Acadêmica (Gestão, coordenação, direção, de representação em órgão 
colegiado, membro de comissão nacional ou institucional de avaliação e outros)  



 

7) Outros – Especifique:                  

  
 

Questão 10 de 30 
Nos últimos anos, a pressão para aumentar a carga de trabalho (ou volume de trabalho). 
Escolha apenas um item:  

1. Aumentou 

2. Reduziu 

3. Ficou a mesma 

4. Não sei avaliar 

5. Não há pressão para aumento da carga de trabalho 
 

Questão 11 de 30  
Nos últimos três anos você obteve financiamento para fazer pesquisa?  

1. Sim 

2. Não 
 

Questão 12 de 30 
Caso positivo, indique a fonte de financiamento:  

1. privado 

2. público 

3. público e privado 

4. da própria Universidade 

5. público, privado e da própria Universidade 
 
 
 
 
 



Questão 13 de 30 
Você integra redes científicas de pesquisa e cooperação? Indique a sua situação quanto a 
participação em redes científicas de pesquisa e de cooperação.  

1. Participo de rede nacional 

2. Participo de rede internacional 

3. Participo de rede nacional e internacional 

4. Não participo de rede científica de pesquisa e de cooperação 
 

Questão 14 de 30 
Se você respondeu 1, 2 ou 3 na pergunta anterior, indique, dentre as alternativas 
apresentadas, a melhor razão que justifica tal participação em redes científicas de 
pesquisa e de cooperação. Escolha apenas um item.  

1. Facilita o estabelecimento de relação formal e permanente com agências de apoio à 
ciência, tecnologia e inovação e órgãos de financiamento. 

2. Pelo aumento de eficiência, pois a colaboração possibilita a realização de projetos 
conjuntos com utilização de pessoal e infraestrutura, agregando esforços, fortalecendo a 
pesquisa na temática da rede e congregando experiência. 

3. Porque é o meio mais eficiente de lidar com projetos complexos em ambientes de 
rápida mudança tecnológico-científica. 

4. Como uma estratégia para poder ampliar as possibilidades de produção, publicação, 
acesso a editais, ou seja, aumento de vantagem competitiva. 

5. Pelo prestígio acadêmico-científico e profissional que as redes possibilitam. Quem não 
está em rede está “fora do circuito”. 

6. Pelas articulações que possibilitam o desenvolvimento do trabalho de produção 
científica, o compartilhamento de recursos e o alinhamento a fontes externas de fomento. 

7. Compartilhar conhecimentos, tecnologia e inovação com aproveitamento de 
infraestrutura e recursos humanos, evitar sobreposição, descentralizar. 

 
 

Questão 15 de 30 
Quanto a sua participação em Grupos de Pesquisa, registrados no Diretório do CNPq, 
você: (Se você pertence a mais de uma IES, considere apenas a Instituição pela qual você 
está respondendo o questionário)  

1. Lidera um grupo de pesquisa com registro no Diretório do CNPq 

2. Integra um grupo de pesquisa com registro no Diretório do CNPq 

3. Lidera mais de um grupo de pesquisa com registro no Diretório do CNPq 



4. Integra mais de um grupo de pesquisa com registro no Diretório do CNPq 

5. Lidera e integra um ou mais de um grupo de pesquisa com registro no Diretório do 
CNPq 

6. Não participa de grupo de pesquisa registrado no Diretório do CNPq 
 

Questão 16 de 30 
Participação Associativa. Assinale o tipo de Associação a qual é filiado ou associado. Nesta 
questão você pode assinalar mais de um item.  

Associação / Sindicato Docente 

Associação Acadêmica Nacional 

Associação Acadêmica Internacional 

Associação Profissional Nacional 

Associação Profissional Internacional 

Não pertence a tais Associações 
 

Questão 17 de 30 
Como você preferiria utilizar seu tempo (sua carga de trabalho semanal)? Indique apenas um 
item.  

1. Prioritariamente em Ensino 

2. Prioritariamente em Pesquisa 

3. Prioritariamente em Extensão 

4. Prioritariamente em Gestão Acadêmica 

5.Tanto em Ensino como em Pesquisa, mas com maior dedicação à Pesquisa 

6.Tanto em Ensino como em Pesquisa, mas com maior dedicação ao Ensino 

7. Tanto em Ensino como em Extensão, mas com maior dedicação em Ensino 

8. Tanto em Ensino como em Extensão, mas com maior dedicação à Extensão 

9. Tanto em Ensino como em Gestão Acadêmica, mas com maior dedicação à Gestão 
Acadêmica 

 

Questão 18 de 30 
Qual razão justifica sua opção na questão anterior? Indique apenas um item.  

1. Maior prestígio acadêmico ou maior peso da atividade de pesquisa, na avaliação do 
trabalho acadêmico. 



2. Maior contribuição do trabalho acadêmico na formação dos alunos ou formando 
futuros profissionais. 

3. Maior prestígio, poder e influência possibilitados pela gestão acadêmica. 

4. Maior possibilidade de prestar serviços à comunidade. 

5. Maior contribuição que a atuação em pesquisa poderá ter, visando a produção de 
conhecimento e/ou o desenvolvimento regional. 

6. Outra razão. Especifique: 

  
 

Questão 19 de 30 
Hoje, o sucesso na profissão acadêmica, o sucesso de um professor universitário, está 
principalmente ligado a que fator? Escolha apenas um item.  

1. Capacidade de obter recursos (financiamento) para sua unidade acadêmica e melhorar 
a capacidade de pesquisa do setor onde atua. 

2. Sucesso acadêmico dos alunos, compromisso com a qualidade do ensino de graduação. 

3. Aproximação com o setor produtivo, articulação universidade/empresa, consultorias e 
serviços remunerados. 

4. Prestação de serviços à comunidade, trabalho em clínicas, hospitais, em difusão 
cultural. 

5. Produção científica e prestígio obtido em publicação acadêmica qualificada. 

6. Cargos de administração acadêmica na universidade. 
 

 
Questão 20 de 30 

Quais expectativas você pensa que sua Universidade tem em relação a você como professor 
universitário? Assinale, numa escala de 5 a 1, conforme a prioridade de expectativa, da 
maior para a menor prioridade, ou seja 5 significa Alta Expectativa até 1, que significa 
Nenhuma Expectativa. Atribua 0 (zero) para a resposta Não sei avaliar. Pontue todos os 
itens.  

Itens Alternativa(s) 
1) Publicar regularmente em periódicos 
qualificados / aumentar a produtividade 
científica. 

5   4   3   2  1  0 
 

2) Obter reconhecimento, visibilidade, 
reputação acadêmica nacional e internacional 5   4   3   2   1   0 

 



Itens Alternativa(s) 

na sua área de conhecimento. 

3) Obter recursos/fundos para financiamento 
de pesquisas. 5   4   3   2   1   0 

 

4) Assumir mais turmas, maior carga horária 
possível no Ensino. 5   4   3   2   1   0 

 

5) Orientar mais alunos na graduação ou na 
pós-graduação. 5   4   3   2   1   0 

 

6) Participar da gestão acadêmica, das decisões 
colegiadas. 5   4   3   2  1   0  

 

7) Envolvimento no planejamento do curso, na 
formulação do Projeto Pedagógico do curso de 
graduação onde atua. 

5  4  3   2  1  0  
 

8) Obter melhores resultados dos alunos na 
avaliação externa (Ex: ENADE). 5  4  3  2   1   0  

 

9) Aumentar tempo de dedicação à Extensão / 
Clínicas / Laboratórios / Serviços à 
Comunidade. 

5   4   3   2   1  0  
 

10) Aumentar prestação de serviços, a relação 
com os setores produtivos; Consultoria externa 
vinculada à Universidade. 

5  4   3   2   1   0  
 

 
 

Questão 21 de 30 
Qual o seu grau de satisfação em relação às seguintes dimensões do trabalho acadêmico? 
Utilize a escala de 5 a 1, abaixo para indicar do maior ao menor grau de satisfação. 
Considere 5 Ótimo Grau de satisfação, até 1 que significa Baixo Grau de Satisfação. 
Atribua 0(zero) para a resposta Não sei avaliar. Pontue todos os itens.  
 

Itens Alternativa(s) 
1. Carreira: status acadêmico, oportunidades da 
carreira. 5   4   3   2   1   0 

 

2. Carga de trabalho – quantidade de horas 
dedicadas ao trabalho. 5   4   3   2   1   0 

 

3. Salário e benefícios. 5   4   3   2   1   0 
 

4. Atual distribuição da carga horária em 
ensino, pesquisa, extensão, gestão. 5   4   3   2   1   0 

 

5. Condições de trabalho: espaço, 
equipamentos, infraestrutura, suporte 
administrativo, etc. 

5   4   3   2   1   0 
 

6. Oportunidade de participação nas decisões; 
colegialidade. 5   4   3   2   1   0 

 



Itens Alternativa(s) 

7. Oportunidade de desenvolvimento 
profissional, atualização e capacitação. 5   4   3   2   1   0 

 

8. Autonomia / liberdade acadêmica. 5   4   3   2   1   0 
 

 
Questão 22 de 30 

Sobre a natureza e o conteúdo do trabalho acadêmico de um professor universitário, a 
realidade evidencia que: (Escolha apenas um item).  

1. A natureza e o conteúdo do trabalho acadêmico de um professor universitário 
permanecem: ensino, pesquisa, extensão. 

2. Há mudanças na natureza e no conteúdo do trabalho acadêmico, com maior ênfase e 
valorização da pesquisa e da produção científica. 

3. Há mudanças na natureza e no conteúdo do trabalho acadêmico, com maior ênfase e 
valorização do ensino na graduação e nos programas de pós-graduação 

4. Há maior ênfase e valorização da extensão, da prestação de serviços, inclusive 
remunerado e das relações com os setores produtivos. 

5. Há maior ênfase e valorização da administração acadêmica, das funções de gestão. 

6. O núcleo central, a centralidade do trabalho acadêmico, continua sendo a docência e a 
investigação, ou seja, a formação dos alunos e a produção do conhecimento. 
 
 

Questão 23 de 30 
Tanto as políticas educacionais, quanto as dinâmicas no interior da universidade em 
mudança, podem afetar o trabalho acadêmico, a profissão acadêmica. Dentre as 16 
características abaixo indicadas assinale somente aquelas que estão presentes em sua 
universidade ou na sua vida acadêmica. Em seguida, utilizando a escala de 5 a 1 avalie o 
grau em que as mesmas têm afetado seu trabalho acadêmico. Considere 5 Alto Positivo, 4 
Alto Negativo, 3 Fator Neutro, 2 Baixo Negativo e 1 Baixo Positivo. Atribua 0 (zero) para a 
resposta Não sei avaliar. Pontue somente os itens que você escolheu.  

Itens Alternativa(s) 

1. Expansão de vagas sem ocorrer a expansão dos 
quadros de pessoal/.massificação do ensino 
superior. 

5  4  3  2  1  0  
 

2. Ampliação das funções da universidade 
(deslocando professores de seu foco principal de 
ação: docência e pesquisa). 

5  4  3  2  1  0  
 

3. Aumento de carga horária didática (com 
redução de carga horária de estudo e 
investigação). 

5  4  3  2  1  0  
 

4. Novos perfis de formação do aluno, exigindo 
ajustes às demandas de mercado / 5  4  3  2  1 0  

 



Itens Alternativa(s) 

empregabilidade. 

5. Novas diretrizes curriculares nacionais, 
exigindo revisão dos planos de ensino, dos 
conteúdos e metodologias. 

5  4  3  2  1  0  
 

6. Desenvolvimento de pesquisa orientada à 
aplicação, editais dirigidos. 5  4  3  2  1  0 

 

7. Diversificação dos espaços de produção de 
conhecimento, velocidade da produção de 
conhecimento; crescente interdisciplinaridade. 

5  4  3  2  1  0 
 

8. Necessidade de trabalhar em redes de 
cooperação, redes de pesquisa, nacionais e 
internacionais. 

5  4  3  2  1  0  
 

9. Exigências de produtividade, levando ao 
produtivismo e à luta pela visibilidade. 5  4  3  2  1  0  

 

10. Competição, pouco trabalho coletivo, menor 
envolvimento nas decisões acadêmicas, redução 
da colegialidade. 

5  4  3  2  1  0 
 

11. Pressão por resultados, com crescente controle 
pelo Estado. Pressão por qualidade e desempenho, 
monitorados por avaliação externa, a exemplo do 
ENADE e da Avaliação dos Programas de 
Mestrado e Doutorado, pela CAPES. 

5  4  3  2  1  0  
 

12. Sistemas de gestão da universidade com base 
em estratégias e instrumentos típicos da cultura 
empresarial competitiva. 

5  4  3  2  1 0  
 

13.Transformação nos processos de ensino, novas 
tecnologias de informação e comunicação. 5  4  3  2  1 0  

 

14. Diversificação e ampliação de funções do 
professor – agenda de trabalho extensa e 
diversificada (aulas, trabalho online, pesquisa, 
busca de recursos, etc.) 

5  4  3  2  1  0  
 

15. Mudanças nas condições de trabalho – 
sobrecarga de trabalho / intensificação da carga de 
trabalho. 

5  4  3  2  1  0 
 

16. Insuficiência de meios, de recursos materiais e 
humanos (laboratórios, suprimentos, 
equipamentos, apoio técnico-administrativo, 
auxiliares de pesquisa). 

5  4  3  2 1  0  
 

 
Questão 24 de 30 

Dentre os fatores abaixo indicados, assinale aqueles que, em sua opinião, ameaçam o 
futuro da universidade e podem afetar seu trabalho como professor universitário. Nesta 
questão, você pode assinalar mais de um fator.  

1. Inadequação/insuficiência de recursos para o ensino. 



2. Inadequação/insuficiência de recursos de pesquisa e produção científica. 

3. Adoção de avaliações gerenciais, produção de rankings, cultura de auditoria. 

4. Dificuldade da universidade em repensar o seu modelo de universidade, diante das novas 
demandas. 

5. Massificação, expansão quantitativa de vagas / número de alunos. 

6. Falta de liberdade acadêmica. Submissão aos valores do mercado. 

7. Perda de identidade da universidade, resultante das contradições entre as funções 
tradicionais e as novas e diversificadas funções que lhe são atribuídas. 

8. Perda do papel de centralidade da universidade e da profissão acadêmica como principais 
recursos de produção e disseminação de conhecimento. 

9. Prevalência de valores como o individualismo, a competição, a desvalorização da 
colegialidade nas decisões. 

10. Desinvestimento do Estado na Educação Superior Pública. 

11. Adequação dos perfis de formação ao sistema produtivo/mercado e preocupação com a 
empregabilidade. 

12. Falta de formação para a docência centrada no aprender a aprender, na resolução de 
problemas, no ensino com pesquisa, etc.  

13. Pressão para submeter-se a critérios de eficácia e de produtividade de características 
empresariais. 
 



Questão 25 de 30 
Quais dos fatores abaixo indicados estão presentes no seu cotidiano acadêmico e 
contribuem para o aumento de tensões no ambiente de trabalho o que se refere à pesquisa 
e produção científica? Nesta questão você pode assinalar mais de um fator.  

1. Oscilações nas concessões de recursos e nas regras para alcançá-los. 

2. Cortes freqüentes ou insuficiência no número de bolsas para pós-graduação e nas 
modalidades de auxílio. 

3. Acentuada competição pelos auxílios e bolsas de pesquisa. 

4. Acentuada competição pelos auxílios de bolsas de iniciação científica. 

5. Crescentes exigências de produtividade, levando ao produtivismo. 

6. Dificuldade de acesso a recursos de pesquisa para áreas de conhecimento não 
priorizadas nos Editais ou setores mais dinâmicos articulados ao mercado. 

7. Dificuldades de publicação em periódicos qualificados / baixas possibilidades de 
publicação em periódicos qualificados. 

8. Submissão da agenda de pesquisa à orientação / às exigências de quem a financia 
(“mercadorização” do conhecimento) visando à busca de recursos externos. 

9. Infraestrutura inadequada ou insuficiente para pesquisa (instalações, equipamentos, 
laboratórios). 
 

Questão 26 de 30 
Sobre a escolha da profissão acadêmica, qual seu posicionamento? Indique apenas uma 
opção.  

1. Tornaria a escolher a carreira acadêmica. Faria tudo de novo. Apesar das dificuldades, a 
profissão acadêmica, o trabalho como professor universitário continua sendo importante, 
desafiador e recompensador. 

2. Não voltaria a escolher a carreira acadêmica, buscaria outro rumo profissional. O 
trabalho acadêmico é em si mesmo recompensador, mas as condições em que ele acontece é o 
que o torna frustrante, desmotivador, difícil e ambíguo. 

3. Tornaria a escolher a carreira acadêmica, mas a desenvolveria em outras bases para lidar 
com os constrangimentos que afetam a profissão, encontrando caminhos que possibilitam 
compor novos papéis profissionais e continuar desenvolvendo um trabalho significativo. 

4. Não sei avaliar. 
 
 



Questão 27 de 30 
No quadro das mudanças em curso na educação superior, professores universitários têm 
se defrontado com alguns dilemas na vida acadêmica. São situações entre as quais hesitam, 
dilemas profissionais que dificultam tomar uma posição diante delas. Assinale os itens que 
descrevem dilemas que você vive como professor universitário.  

1. Submeter ou sujeitar sua agenda de pesquisa às prioridades e normas das agências 
financiadoras, aos editais dirigidos ou preservar a liberdade acadêmica, e manter sua 
capacidade de decidir sobre o quê e como vai pesquisar. 

2. Abrir mão de valores acadêmicos, de compromissos ético-políticos da profissão 
acadêmica ou promover ajustes no exercício de seu trabalho acadêmico para lidar com os 
desafios, as mudanças e adaptar-se. 

3. Fazer o que deseja fazer no trabalho acadêmico, o que é academicamente relevante ou 
fazer o que conta como produtividade. 

4. Comprometer-se em responder a preocupações sociais e científicas ou submeter-se ao 
processo de competir por recursos destinados à pesquisa aplicada. 

5. Assumir-se mais como docente (dedicar-se mais ao ensino) ou assumir-se mais como 
pesquisador (dedicar-se mais à pesquisa). 

6. Contestar as políticas, os mecanismos de pressão para produtividade ou sobreviver à 
lógica imposta, submeter-se tentando produzir mais e mais. 

7. Individualismo, cuidar da própria carreira ou trabalhar na perspectiva do coletivo. 

8. Formar alunos no sentido pleno da formação universitária (formação cultural sólida, 
ampla, quadros teóricos e analíticos gerais, espírito crítico, etc.) ou formar para os postos no 
mercado de trabalho, para o conhecimento de pronta aplicação, para a empregabilidade. 

9. “Fazer tudo ao mesmo tempo agora” ou “Fazer como posso fazer, no meu tempo”. 

10. Dedicar-se mais à vida profissional fora da universidade ou dedicar-se mais à vida 
acadêmica. 

11. Outro dilema. Especifique: 

  
 
 



 
Questão 28 de 30 

Qual das alternativas abaixo indicadas melhor descreve seu comportamento diante das 
exigências, dos desafios postos pelas políticas de educação superior e pelas dinâmicas de 
mudança por que passa a universidade, influenciando seu trabalho acadêmico como 
professor universitário? Assinale apenas um item.  

1. Não tenho conseguido lidar com as exigências crescentes por maior produtividade, por 
intensificação da carga de trabalho e a competição. Sinto-me sob pressão e “afundando”, pois 
não tenho conseguido enfrentar essas exigências e pressões. 

2. Uso estratégias para lidar com as situações, e evitar danos para mim, tentando me 
preservar e me concentrar em aspectos do trabalho que têm significado para mim. Uso 
estratégias de sobrevivência. 

3. Uso estratégias para não perder o controle de meu trabalho ou para recuperar esse 
controle. Tento reinterpretar as políticas e exigências e adotar um comportamento estratégico 
em relação a elas para “permanecer no controle” de meu trabalho e articular caminhos viáveis. 

4. Uso medidas, maneiras, meios para escapar das “armadilhas” ou “neutralizar” os 
impactos das pressões e procuro criar “nichos” de trabalho que sejam significativos, para ter um 
balanço entre as atividades estimulantes recompensadoras e as exigências que são postas. 
 

Questão 29 de 30 
Autonomia ou liberdade acadêmica é algo importante para a atuação de professores 
universitários. As mudanças pelas quais passa a Universidade hoje, as exigências de 
qualidade, produtividade, efetividade, os processos de regulação e controle dos resultados 
da educação superior podem afetar a liberdade acadêmica. Assinale o item que melhor 
descreve sua posição sobre essa questão.  

Como professor universitário tenho margens de autonomia relativa, o que me possibilita 
lidar com os imperativos das atuais políticas e exigências. Há margem de ação, de exercício de 
um trabalho acadêmico com certas limitações, mas com qualidade. 

Não há uma perda de autonomia acadêmica. Continuo com o controle de meu tempo 
acadêmico, de minha produção intelectual e do processo de formação dos alunos tanto na 
graduação como na pós-graduação. 

Há diminuição significativa da autonomia acadêmica, tanto na pesquisa como na docência, 
em decorrência da reduzida margem de ação autônoma que hoje têm os professores para o 
desenvolvimento de seu trabalho. 

Não sei avaliar. 
 



Questão 30 de 30 
Espaço destinado para suas observações, comentários adicionais:  

 
 
Agradeço sua colaboração. 
  

CONSENTIMENTO DE PARTICIPAÇÃO DO SUJEITO 
 
Concordo em participar do estudo: “Ser Professor Universitário em Tempos de Mudança – A 
profissão acadêmica e suas reconfigurações” como sujeito. Fui devidamente informado e 
esclarecido sobre a pesquisa, os procedimentos nela envolvidos, assim como sobre os possíveis 
riscos e benefícios decorrentes de minha participação. Foi-me garantido que posso retirar meu 
consentimento a qualquer momento, sem que isso leve a qualquer penalidade. 
 
Fim da pesquisa 
 
Pesquisa concluída com sucesso. 
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Anexo 7 - Protocolo de aprovação do projeto de pesquisa no Comitê de 
Ética em Pesquisa 





 



 
 


