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RESUMO 

O conteúdo deste estudo resulta de uma pesquisa realizada com nove 

diretores das faculdades que compõem a Universidade de Pernambuco, o 

Reitor da mesma e o Secretário de Ciência e Tecnologia de Pernambuco, a 

qual a Universidade de Pernambuco está subordinada. O objetivo do estudo 

foi identificar as concepções de autonomia e gestão dos diretores das 

faculdades que fazem parte da Universidade de Pernambuco, assim como 

investigar se suas concepções e os mecanismos de gestão utilizados se 

aproximam mais de uma perspectiva de gestão democrática ou de uma 

perspectiva mais gerencialista, principalmente porque somos herdeiros de 

uma estrutura de Estado marcadamente híbrida, ora patrimonialista, ora 

burocrática, ora gerencialista. Utilizamos, como recurso metodológico, 

entrevistas do tipo semi-estruturadas e análise documental. O estudo possui 

uma abordagem qualitativa e buscou elaborar uma interpretação dos dados 

investigados através da análise de conteúdo. Os resultados mostram que, 

embora os diretores entrevistados enfatizem uma compreensão da ação 

pautada pela gestão democrática, os mecanismos utilizados para vivenciá-la 

se revestem do caráter gerencialista, próprio dos valores e do ideário liberal 

de sociedade. Deste modo, o estudo aponta para a necessidade de se 

aprofundar a compreensão em torno da temática, ampliar os espaços de 

discussão e unir esforços na luta por uma efetiva gestão democrática, 

condição fundamental para a melhoria da qualidade na educação. 



  
 
 
 
 

ABSTRACT 

The content of this study results of a research carried through with nine 

directors of the colleges that compose the University of Pernambuco, the 

Director of same and the Secretary of Science and Technology of Pernambuco, 

which the University of Pernambuco is subordinated. The objective of the study 

were to mainly identify to the conceptions of autonomy and management of the 

directors of the colleges that are part of the University of Pernambuco, as well 

as investigating if its conceptions and the mechanisms of used management if 

more than approach a perspective of democratic management or a gerencialist 

perspective, because are inheriting of a hybrid structure of State  patrimonialist, 

however bureaucratic. We use, as metodological resource, interviews of the 

type half-structuralized and analysis documentary. The study it possess a 

qualitative boarding and it searched to elaborate an interpretation of the data 

investigated through the content analysis. The results show that, even so the 

interviewed directors emphasize an understanding of the action for the 

democratic management, the used mechanisms to live deeply it if they coat with 

the gerencialist, proper character of the values and the liberal ideal of society. In 

this way, the study it points with respect to the necessity of if deepening the 

understanding around the thematic one, extending the quarrel spaces and to 

join efforts in the fight for an effective democratic management, basic condition 

for the improvement of the quality in the education. 



 

 

 

 

 

 

INTRODUÇÃO: dos impasses a os caminho s da pesquisa 

...os impasses a que chegam as  
nossas práticas têm que ver  

com os nossos modos de  
pensar as coisas,  

o mundo, e as nossas relações  
com um e com as outras. 

(ARDOINO, 1986). 

Esta investigação situa-se no campo da educação superior, mais 

especificamente, voltada para as interligações entre os discursos sobre gestão 

democrática, presentes nas falas dos gestores da Universidade de 

Pernambuco e nas suas relações com as políticas públicas do Estado. O 

discurso de uma gestão democrática está presente em documentos oficiais, 

entretanto, questionamos qual gestão democrática estamos falando e 

praticando, uma vez que está ocorrendo no Brasil um amplo processo de 

flexibilização e diversificação, que atinge as universidades públicas brasileiras, 

em âmbito federal e estadual. 

Também é relevante nesta pesquisa a constatação da contradição do 

discurso por uma gestão democrática e os novos modelos de gestão que os 

órgãos públicos exigem das instituições públicas. Tais modelos se amparam 

nos pressupostos do gerencialismo, apesar do discurso democrático. Para 



 

 

12 
 

pesquisar as compreensões sobre gestão democrática e mecanismos 

utilizados pelos gestores da Universidade de Pernambuco para a sua 

concretização, consideramos, em primeiro lugar, os estudos que vêm sendo 

realizados por pesquisadores em relação às atuais configurações políticas, 

econômicas e sociais no âmbito da universidade pública brasileira (TRINDADE, 

1999; CHAUÍ, 1999; VEIGA, 1995; CUNHA, 1999, entre outros) e, em segundo 

lugar, as próprias falas dos gestores investigados. 

A nossa experiência, como professora e gestora da educação superior 

pública, foi importante neste percurso na busca de encontrar caminhos 

coletivos para responder aos desafios da sociedade contemporânea e às 

perspectivas concretas da universidade pública, face ao contexto atual. 

Exigem-se outros padrões de gestão; novos discursos estão em pauta. O que 

fazer com o financiamento? A avaliação? O currículo? As pesquisas? Como 

uma gestão democrática é exercida numa conjuntura de políticas educacionais 

que objetiva reduzir a esfera pública e ampliar a esfera privada? 

Nosso olhar investigativo se debruçou sobre duas perspectivas: uma 

gestão que contempla muito mais a dimensão jurídico-administrativa e, 

portanto, muito mais burocrática, atenta a normas e papéis, mas mesclada dos 

princípios e argumentos do gerencialismo e uma outra percepção, denominada 

de gestão democrática. Neste sentido, buscamos investigar quais as práticas 

de gestão que estavam mais próximas de uma compreensão sócio-

organizacional, onde o princípio da autonomia e da participação é reconhecido 

e vivenciado. 
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Em segundo lugar, buscamos desenvolver um olhar de totalidade, ou 

seja, nenhuma gestão acontece à revelia do contexto histórico, econômico e 

social que o gerou. O debate internacional sobre educação superior volta-se, 

com grande preocupação, para a massificação da educação superior, às 

mudanças nos perfis profissionais, à autonomia das ciências e à liberdade 

acadêmica; ao impacto da mundialização do capital e suas conseqüências para 

o financiamento da educação superior e à relação entre todos estes fatores e a 

gestão no âmbito universitário.  

Uma vez que os modelos de gestão assumidos pelo Estado não são 

vividos tal qual um retrato fiel da ideologia dos grupos no poder, mas são 

relativizados, compreende-se que os seres humanos, dentro dos limites 

históricos que lhes são impostos pelas conjunturas, estão sempre produzindo 

circunstâncias novas no seu existir, numa dinâmica intervenção no mundo, a 

partir da qual determinam, mutuamente, a realidade e a consciência. Desse 

modo, consideramos que tanto as compreensões como as práticas de gestão 

existem num espaço de tensão entre as representações dos gestores e as 

exigências e desafios colocados pelo Estado e pela Sociedade. 

A tarefa de interpretar o mundo faz parte da tarefa maior de modificá-lo. 

As coisas não se mostram ao ser humano diretamente. Para conhecê-la, é 

necessário interpretar, sistematizar e intervir – conhecer –, sendo esse um dos 

modos de apropriação do mundo pelo ser humano (KOSIK, 1986). 

O conhecimento não pára; o seu movimento coloca em evidência 

aspectos e ligações sempre novos. Olhar para o passado, para o presente, e 
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vislumbrar o futuro, é descortinar, assim, novas formas de ligações, novos 

aspectos e relações universais (CHEPTULIN, 1982). 

No campo da educação superior, as mudanças têm sido perseguidas, ao 

longo da história. Torna-se necessário buscar delimitar qual o tipo de 

mudanças pretendemos em relação à sua organização, às funções cultural e 

social. Em diferentes contextos históricos, a educação superior passa por 

mudanças, adquirindo diferentes conteúdos, medidos, especialmente, em 

termos econômicos, que vão desde a valorização do cidadão à formação de 

recursos humanos, os quais, ao longo da história humana, não se sustentaram; 

e, hoje, a universidade fundamentalmente prioriza duas funções sociais e 

culturais: qualificação e formação de quadros. 

No presente estudo privilegiamos a análise da compreensão e da prática 

de gestão democrática, a partir da análise do conteúdo das falas e dos escritos 

dos gestores, para reconhecer em qual direção a Universidade de Pernambuco 

está construindo seu projeto de gestão. 

No primeiro capítulo, delimitamos a problemática da pesquisa e 

apresentamos o referencial teórico que orientou todo o desenvolvimento do 

estudo.  

No segundo capítulo, apresentamos os procedimentos metodológicos 

que orientaram e definiram o processo de investigação, assim como, os 

instrumentos utilizados e a apresentação do processo de coleta e 

sistematização de dados iniciais, a formação do corpus para análise do 

discurso dos gestores.  
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No terceiro capítulo, situamos, historicamente, a Universidade de 

Pernambuco, para que seja possível entender os nexos entre as 

compreensões dos gestores sobre gestão e o espaço onde tais práticas se 

desenvolvem. O quarto capítulo tem uma função de análise do material 

coletado. Nele sistematizamos os dados dos discursos dos gestores, 

produzidos na prática de gestão. Os dados permitiram identificar que os 

discursos sobre gestão expressam concepções híbridas, ou seja, ora falam em 

gestão democrática, ora expressam uma concepção gerencialista.  

Nos aportes finais fazemos uma síntese dos achados da pesquisa e 

apontamos algumas alternativas de superação, entre as quais, repensar o 

projeto de sociedade e de universidade, refletir coletivamente o projeto de 

autonomia que pretendemos construir, desenvolver uma melhor comunicação 

entre os gestores e a reitoria, desenvolver um trabalho compartilhado, tendo 

em vista a construção da identidade da Universidade de Pernambuco. 

  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 1 – SISTEMA PÚBLICO DE GESTÃO, AUTONOMIA 
E GESTÃO DEMOCRÁTICA: os fund amentos 
teóricos da pesquisa 

 



 

 

 

 

 

1.1 – Introdução 

“Fazer opções não é fácil neste final de século,  
em que vemos tantas referências e seguranças  
frustrarem-se. Mas nem por isso devemos ficar 

parados,assombrados e sem ânimo para  
continuar. A consciência da crise é um estímulo  
para encontrar novas e renovadas referências.  

Necessitaremos de outros pontos cardeais e  
de apoio, ainda que sejam mais modestos que os  

que guiaram até agora a fé de que a educação  
era o motor essencial na dinâmica da  

sociedade, da cultura e da história”. 
                           (SACRISTÁN) 

Este capítulo busca apresentar os caminhos teóricos em que nos 

amparamos para efetuarmos a análise do processo de gestão que se 

desenvolve no interior da Universidade de Pernambuco. Compreendemos que 

a gestão faz parte das práticas de legitimação da instituição perante a 

sociedade, uma vez que o processo de gestão explica, demonstra, o papel que 

a instituição está exercendo perante a comunidade. Ele é constituído por uma 

série de fatores externos e internos, de modo que o fazer da gestão situa-se 

entre as exigências dos fatores econômico e tecnológico, da racionalidade 

mercadológica, que impõe palavras de ordem, tais, como, flexibilidade, 

excelência, competência, e, ao mesmo tempo, se vê diante do seu cotidiano, 

da sua territorialidade, das exigências imediatas.  

Num resgate bibliográfico, a partir da década de 80, identificamos 

debates críticos e sistematizados acerca das mudanças políticas mundiais que 
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afetam a universidade pública brasileira (CUNHA, 1999; CHAUÍ, 1999; 

AMARAL, 2004).  Em um contexto marcado pela globalização e pela menor 

intervenção do Estado na economia, a educação passa a ser vista como 

relevante para o desenvolvimento do conhecimento científico, uma vez que 

este, em tese, tem o poder de preparar os indivíduos para competirem no 

mercado de trabalho. Ressurge a racionalidade econômica da educação 

baseada na abordagem do capital humano (SCHULTZ, 1973). Conforme 

Benakouche (1999, p. 34), “a idéia é de eliminar o Estado-burocrático e 

Patrimonialista para colocar no lugar o Estado-empresário”. 

Pode-se dizer que existem projetos distintos para a universidade pública 

brasileira. Entre eles, o que mais tem ganhado força é o projeto com uma 

finalidade quase que empresarial. As razões disto residem nas pressões 

neoliberais que obrigam a desregulamentação dos mercados nacionais e a 

redução da presença econômica do Estado. Assim, as universidades públicas 

têm sobrevivido quase à custa da venda de serviços, o que fragiliza o seu 

caráter de instituição democrática e de construção do conhecimento com 

finalidade social, científica e cultural. 

Neste panorama, as políticas para o ensino superior têm se orientado 

pela sua avaliação, pela redefinição de sua autonomia e pela implantação de 

um determinado modelo de gestão, orientado mais para o gerencialismo do 

que, propriamente, para uma gestão democrática, que são concepções e 

formas diferentes de se vivenciar o processo de gestão. Os termos “Autonomia” 

e “Gestão Democrática”, desde a promulgação da Carta Constitucional de 

1988, se constituem em princípios obrigatórios no discurso da educação 
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pública superior e estão presentes em todas as falas e escritos dos sujeitos 

aqui analisados. Assim, esta pesquisa buscou investigar as concepções de 

autonomia e de gestão, bem como, se os mecanismos desenvolvidos pelos 

gestores das diversas faculdades, que compõem a Universidade de 

Pernambuco, se aproximam de uma gestão democrática ou de uma gestão 

gerencialista, sendo esta última própria do modelo neoliberal de educação. 

 Compreendemos que o processo de gestão está diretamente 

influenciado não só pela percepção individual dos sujeitos e pelas condições 

materiais para o exercício da função, mas, também, pela pressão exercida 

pelas políticas públicas de ensino, assim como pelos objetivos e prioridades 

definidos pela instituição de ensino, que, por sua vez, expressam a concepção 

da função social da universidade e o papel do conhecimento. As perguntas que 

guiaram o nosso objetivo de pesquisa foram: Quais as concepções de gestão e 

autonomia presentes nos discursos dos gestores da UPE? Como as 

respectivas faculdades se organizam, para responder ao princípio da gestão 

democrática, dentro de uma estrutura de Estado com marcas ora 

Patrimonialista, ora Burocrática, ora Gerencial? Os mecanismos utilizados para 

a materialização apontam para qual tipo de gestão? 

 Em busca de respostas para tais questionamentos, organizamos o 

referencial teórico que orientou o desenvolvimento desta pesquisa, desde a 

delimitação do problema até as interpretações provisórias, que apresentamos.  

Compreendendo tal qual Benakouche (1999) a respeito da racionalidade 

econômica de cunho neoliberal e sua interferência nas políticas públicas de 

educação, apresentamos, neste Capítulo, a evolução histórica do sistema 
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público de gestão. Assim, será possível demonstrar a influência que este 

exerce no modelo de gestão e na organização da universidade. Em seguida, 

situamos a educação superior dentro deste contexto político maior, buscando 

focalizar a trajetória do conceito de autonomia. 

A finalidade última desta pesquisa é contribuir para o processo de 

mudança na Universidade de Pernambuco, assim como desenvolver uma 

reflexão teórica no campo da gestão educacional. 

 

1.2– Evolução Histórica do Sistema Público de Gestão. 

Nos últimos anos, vários estudos têm sido desenvolvidos, apontando a 

necessidade da gestão educacional, em todos os níveis de ensino, encontrar 

alternativas que ampliem a participação política, principalmente em uma 

sociedade como a nossa, que possui, como marca, a exclusão social e a 

democracia restrita. O modelo de gestão tal qual elaborado por Taylor e Fayol 

(apud CHIAVENATO, 2000) tem sido reformulado e adaptado às atuais 

organizações sociais, de modo que os princípios de gestão democrática 

coexistem com os princípios do gerencialismo, que é uma versão mais 

moderna da abordagem científica da administração.  

Embora não iremos tratar das Teorias de Administração, apresentamos 

historicamente, as principais teorias do pensamento administrativo, de acordo 

com Chiavenato (2000, p. 10), uma vez que elas têm influenciado, durante 

décadas, não só os sistemas de educação, fornecendo-lhes um arcabouço 

político e ideológico. São elas: 
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ANOS TEORIAS 

1903 --------------------------------- Administração Científica 

1909 --------------------------------- Teoria da Burocracia 

1916 --------------------------------- Teoria Clássica 

1932---------------------------------- Teoria das Relações Humanas 

1947---------------------------------- Teoria Estruturalista 

1951 --------------------------------- Teoria dos Sistemas 

1953 --------------------------------- Abordagem Sóciotécnica 

1954 --------------------------------- Teoria Neoclássica 

1957 --------------------------------- Teoria Comportamental 

1962 --------------------------------- Desenvolvimento Organizacional 

1972 --------------------------------- Teoria da Contingência 

1990 --------------------------------- Novas Abordagens 

A evolução dos modelos de administração tem sido acompanhada pelo 

modelo econômico, que tem dado os contornos às políticas públicas de 

educação. Isto traz não só implicações de caráter prático, técnico, mas, 

principalmente, de caráter ideológico. Se nas décadas de 70 e 80, o modelo de 

administração servia às organizações empresariais, também deveria servir à 

administração pública dos governos, e, por conseqüência, também deveria 

servir às escolas públicas. 

Nos anos 90, a focalização estava no processo, na flexibilização, na 

visão de negócio e de futuro, assim como na incerteza e na previsibilidade, de 

modo que o neoliberalismo impõe um modelo para as universidades que se 
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aproxima das corporações capitalistas. Os discursos apontam para a 

necessidade de as universidades públicas sofisticarem sua tecnologia, serem 

competitivas e responderem aos desafios da modernização e do mercado 

(GIDDENS, 1980). 

Hoje, a preocupação com a gestão da micro-estrutura social é uma 

característica do gerencialismo e tem sido uma marca em várias instituições de 

ensino, que, na busca por mudanças localizadas de comportamentos e 

práticas, expressam o desejo de mudanças visíveis e imediatas. Em função 

desta forma de gestão, busca-se criar um novo ambiente, novos papéis, 

implementando-se um sistema de monitoração e avaliação de resultados. 

Apesar de as reformas educacionais colocarem-se como sendo um processo 

desregulador do sistema educacional, o que ocorre é a imposição de um novo 

conjunto regulamentar: o neoliberalismo. Reformam-se as relações e as 

práticas de educar, impondo-se uma nova subjetividade, uma nova lógica. Em 

tal contexto, os recursos humanos precisam ser geridos para que alcancem as 

metas de produtividade com o menor custo possível. Um dos exemplos está na 

pressão que o Banco Mundial vem exercendo sobre as instituições públicas 

brasileiras, especialmente a educação superior, conforme demonstra Amaral 

(2003, p. 26): 

Organismos multilaterais, como o Banco Mundial, com uma 
visão extremamente financista, pronunciam-se sobre pontos 
importantes, por exemplo, o aumento de recursos para o 
ensino superior, a cobrança de mensalidades nas instituições 
públicas, a aplicação de recursos públicos nas instituições 
privadas, as reformas no financiamento, a moradia e a 
alimentação. A condição de agente financiador e avalista da 
dívida externa brasileira impregna as orientações do Banco 
Mundial de um caráter de obrigatoriedade para governantes de 
países como o Brasil. 
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Neste cenário, parecem coexistir discursos paralelos que se confundem 

e se mesclam: gerencialismo e gestão democrática. Partimos do pressuposto 

de que as práticas que se desenvolvem no interior das instituições públicas não 

estão desarticuladas do modelo de gestão que o Estado imprime para as 

instituições que o compõem. O Estado brasileiro tem efetuado diversas 

reformas administrativas que, direta ou indiretamente, interferem no modelo de 

gestão das universidades públicas. Grosso modo, a gestão das instituições 

públicas, incluindo a universidade brasileira, evoluiu historicamente através de 

três modelos: a gestão pública patrimonialista, a gestão pública burocrática e a 

gestão pública pautada no modelo gerencial. Tais modelos têm servido de guia 

para os diversos momentos históricos do processo de gestão das IES. Em 

cada momento específico, tenta-se que as universidades públicas brasileiras se 

ajustem à nova lógica de reorganização do Estado. 

Nessa esteira de busca do ajustamento das universidades públicas aos 

diversos modelos de gestão dentro da lógica do Estado, contrariando tal lógica, 

afirmamos que a busca por uma gestão democrática tem sido permanente e 

não tem ocorrido no vazio, mas na intersecção entre as várias tentativas que o 

Estado brasileiro contemporâneo buscou para dar respostas às crises 

econômicas, sociais e educacionais.  

Para comprovar a afirmação acima, nos baseamos nos estudos de Ianni 

(1989), onde o ele constata que a gestão pública, baseada no modelo 

gerencial, apareceu na década dos anos 70 como modo para enfrentar, 
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principalmente, a crise fiscal, como uma estratégia para reduzir os custos e 

tornar a administração dos serviços públicos mais eficiente.  

Ainda, conforme Ianni (1989), os quatro fatores sócio-econômicos mais 

importantes que, no final da década dos anos 70, contribuíram para a crise do 

Estado contemporâneo foram:  

• as crises do petróleo, em 1973 e 1979, que provocaram uma 

recessão na economia mundial nos anos oitenta;  

• o déficit público, que gerou problema fiscal dos Estados e as 

dificuldades com o pagamento dos impostos por parte dos 

contribuintes;  

• a crise de governabilidade dos Estados; 

• a globalização e todas as transformações tecnológicas que 

ocorreram no setor produtivo afetaram o Estado. 

Em relação às mudanças que têm ocorrido no panorama político-

educacional no Brasil, em decorrência das transformações tecnológicas e da 

globalização, Azevedo (2000) alerta-nos sobre o poder de persuasão da 

doutrina neoliberal, que vem orientando essas transformações. 

Ainda, conforme esta autora:  

As novas configurações sócio-institucionais forjadas sob a sua 
égide trouxeram implicações significativas para a organização 
social e política, para a educação como prática social e, por 
conseguinte, para a compreensão dos meandros pelos quais 
se definem e implementam a política educacional, colocando-
nos frente a desafios teórico-analíticos cruciais. Isto por 
estarmos assistindo a mudanças na lógica que presidiu as 
relações entre a escola e a sociedade, baseada no ideário 
republicano moderno, que entrou em débâcle a partir do final 
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da década de 1960 no contexto internacional (AZEVEDO, 
2000, p. 4). 

 

Dessa forma, a universidade pública brasileira situa-se no impasse entre 

tentar manter uma estrutura articulada entre ensino-pesquisa-extensão, 

construir sua legitimidade, sua autonomia intelectual e financeira ou se ajustar 

às novas condições da economia mundial (SOUSA SANTOS, 1999). O papel 

das gestões das universidades brasileiras tem sido, simultaneamente, tentar 

equilibrar seus compromissos com a cultura, com a reprodução e construção 

de novos conhecimentos, prestar serviços de extensão, fornecer mão-de-obra 

qualificada para o mercado de trabalho e responder aos objetivos propostos, 

assim como, administrar conflitos de diversas ordens. 

Segundo Sousa Santos (1999), de um modo geral, a universidade sofre 

uma crise de hegemonia, uma crise de legitimidade e uma crise institucional, 

uma vez que tem dificuldades de atender à enorme demanda por educação 

superior, de acordo com o que a sociedade e o Estado esperam dela, de modo 

que as políticas públicas em educação têm imposto quase que uma gestão 

empresarial, obrigando as universidades a irem buscar o seu suporte financeiro 

em fontes externas. 

Entendemos que não se pode analisar o fenômeno da gestão sem se 

olhar a sua relação com o contexto político, ideológico, social, cultural e 

econômico que engendram modelos de administração em diversos momentos, 

passando eles a servirem de guias para todo o sistema público de educação. 

Cada proposta se organiza em torno de determinadas visões de ser humano e 

de sociedade, trazendo um arsenal de vocabulário, que, na medida em que o 
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interpretamos, vamos descobrindo as intenções visíveis e invisíveis. Por 

exemplo: COMPETITIVIDADE, EFICIÊNCIA, EFICÁCIA, entre outros1, e que 

demonstram sintonia com os pressupostos ideológicos do neoliberalismo. 

Historicamente, o Estado brasileiro apresenta um quadro de tentativas 

de reformas quase que ininterruptas, conforme demonstra o quadro seguir: 

 

       

                                                
1 Competitividade “Significa a capacidade de uma organização oferecer produtos e serviços 
melhores e mais baratos, mais adequados às necessidades e expectativas do mercado, 
trazendo soluções inovadoras ao cliente (...) Eficiência – fazer bem e corretamente as coisas 
(...) Eficácia – atingir objetivos e resultados” (CHIAVENATO, 2000, p. 17). 
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QUADRO 1: As principais reformas administrativas do Estado . 

PERÍODO CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS 

1930-1945 Implantação impositiva do modelo burocrático. 
Racionalização dos métodos administrativos; criou o 
sistema de mérito na administração, orçamento usado como 
plano administrativo e revisão das estruturas. 

1964-1985 Descentralização institucional (administração direta e 
indireta), transferências de atividades para o setor privado, 
substituição de funcionários estatutários por celetistas. 

1986-1988  A Reforma da Administração Pública, aprovada pelo 
Presidente José Sarney, em 1986, teve como princípios: 
racionalização e contenção de gastos públicos, formulação 
de nova política de recursos humanos e racionalização da 
estrutura da administração federal. 

1988-1995 Instauração de um Regime Jurídico Único para todos os 
servidores públicos, estabelecendo a relação de trabalho; a 
estabilidade rígida dos funcionários; eliminou toda 
autonomia das fundações e autarquias, criou um sistema 
rígido de concursos inviabilizando uma parte das novas 
vagas para os servidores já existentes.  

Após 1995 Os objetivos globais do Plano Diretor da Reforma do Estado 
são: 1) aumentar a governabilidade do Estado, ou seja, sua 
capacidade administrativa de governar com efetividade e 
eficiência, voltando a ação dos serviços do Estado para o 
atendimento dos cidadãos; 2) limitar a ação do Estado 
àquelas funções que lhe são próprias, reservando, em 
princípio, os serviços não-exclusivos para a propriedade 
pública não-estatal e a produção de bens e serviços para o 
mercado para a iniciativa privada; 3) transferir da União 
para os estados e municípios as ações de caráter local; só 
em casos de emergência cabe à ação direta da União; e 4) 
transferir, parcialmente, da União para os estados, as ações 
de caráter regional, de forma a permitir uma maior parceria 
entre os estados e a União. 
A Emenda Constitucional NO 19/98 tem sido chamada de 
Emenda da Reforma do Estado e modificou sobre: 
princípios da Administração Pública, servidores e agentes 
públicos, controle de despesas e finanças públicas, custeio 
de atividades a cargo do Distrito Federal, entre outras 
providências.   

Fonte: MARCELINO, G. F. Governo, imagem e sociedade. Brasília: FUNCEP, 1988.  

 

Um aspecto fundamental nestas reformas administrativas é que elas 

representam momentos de redefinição do relacionamento entre o Estado e o 
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sistema de educação superior, seja em âmbito federal ou estadual. Após 1995, 

o que os estudiosos observam é que o Estado aumentou, paulatinamente, sua 

função avaliadora e coordenadora do sistema e, por outro lado, diminuiu sua 

função de Estado mantenedor (SGUISSARDI, 1997; CATANI, 1998, CHAUÍ, 

1998; AMARAL, 2004). 

As políticas públicas de educação são diretamente influenciadas pelo 

modelo de administração assumido pelo Estado. Assim, é necessário 

apresentar, pelo menos de modo simples, os tipos de administração 

(patrimonialista, burocrática e gerencial) que têm servido de orientação.   

 

1.2.1 – Administração patrimonialista 

A administração patrimonialista é caracterizada pela dificuldade de 

delimitação do que venha ser o patrimônio público e o privado, o que pode 

permitir a proliferação da corrupção, da má administração e da apropriação 

indevida dos recursos públicos. Na administração pública patrimonialista, o 

aparelho do Estado funciona como uma extensão do poder do governante, 

onde os seus auxiliares e servidores podem utilizar ou se apropriar dos bens, 

transformando o bem público em propriedade particular. Esse tipo de 

administração favorece a corrupção, o empreguismo e o favoritismo.  

Historicamente, o modelo patrimonialista tem suas raízes na nossa 

herança colonial portuguesa, um modelo que foi totalmente transplantado para 

o Brasil, uma vez que, naquela época, Portugal utilizava o Brasil como colônia 

de exploração e não de povoamento. O Brasil era visto como um grande 
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espaço favorável à produção de açúcar para a exportação, de modo que a 

busca do fortalecimento da estrutura econômica de Portugal, àquela época, se 

deve à cultura do açúcar que aqui foi desenvolvida e serviu como causa de 

ocupação territorial, constituindo-se no primeiro empreendimento empresarial 

no Brasil. Os engenhos de açúcar só podiam funcionar com a licença do 

Estado e a comercialização do produto, na Europa, era monopólio da Coroa 

portuguesa.  

Para manter uma estrutura de tal porte, fazia-se necessário um 

complexo sistema burocrático. As pessoas empregadas na administração 

colonial eram referidas, de modo irônico, como “filhos da folha”, que significava, 

vivendo às custas da folha de pagamento do Estado (MARTINS, apud, 

MARCELINO, 1998).  

Após a independência do Brasil, permaneceu o mesmo quadro 

econômico do período colonial, herança que fez surgir um conglomerado de 

estruturas de poder, baseadas nos latifúndios, na escravidão e na regra dos 

coronéis. O patrimonialismo, como sinônimo de clientelismo e de ‘coronelismo’, 

tornou-se uma marca na administração pública do país.(TAPAJÓS, 1984). 

Até a década dos anos oitenta, é marcante a influência da administração 

patrimonialista no Brasil, como afirma Stork (1988, p. 7),  

…a história da administração pública brasileira é a história do 
patrimonialismo, do rei senhor das terras, das gentes e dos 
cargos, dos amigos do rei, os quais modernamente se inserem 
no tecido da administração pública pela via do contrato sem 
concurso, sem aferição prévia da capacitação (STORK apud 
CADERNOS MARE, 1998, p. 7).  
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Pode se dizer que o patrimonialismo foi um modelo nefasto às políticas 

públicas de educação, especialmente porque os interesses políticos de 

pequenos grupos, detentores do poder econômico, estavam pari passu com os 

interesses do sistema político, de maneira que a educação era um bem de 

alguns poucos privilegiados.  

 

1.2.2 – Administração burocrática 

A organização burocrática capitalista tem por princípio o 

desenvolvimento de ações baseadas na centralização das decisões, na 

hierarquia, na estrutura piramidal do poder, nas rotinas rígidas, no controle dos 

processos administrativos. Os controles administrativos, visando a evitar a 

corrupção e o nepotismo, são sempre realizados de forma antecipada. Dessa 

forma, os controles rígidos dos processos são justificados para garantirem a 

previsibilidade e o equilíbrio do sistema. Conforme Chiavenatto (2000, p. 10), 

uma administração burocrática possui as seguintes características: 

• A organização se caracteriza por uma sistemática e 
criteriosa divisão do trabalho organizacional em cargos, 
órgãos e funções específicas; 

• A organização adota normas e regulamentos com caráter 
legal e estatutário que define por escrito e por antecipação 
como tudo vai funcionar; 

• A organização é ligada por comunicações escritas e 
formais. Tudo é documentado; 

• As relações entre os membros são impessoais. As pessoas 
são ocupantes de cargos e se relacionam em função dos 
cargos; 

• Há uma hierarquia rígida de autoridade que define as 
relações de poder e comando. 

• As rotinas e os procedimentos são padronizados segundo 
normas técnicas; 
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• A escolha das pessoas é baseada na competência técnica 
e na meritocracia comprovada por testes, exames e 
avaliações de desempenho. 

 

Entretanto, a rigidez de tais processos identifica as organizações 

burocráticas enquanto instituições com características negativas, sendo vistas 

como aquelas onde existe um exagero na quantidade de papel utilizado, 

extremo apego dos funcionários aos regulamentos e rotinas, que impedem as 

soluções rápidas ou eficientes. Os cidadãos, de maneira geral, passaram a dar 

o nome de burocracia aos defeitos do sistema, ou seja, às disfunções e não ao 

sistema organizacional (CHIAVENATO, 2000).  

Diferente da conotação que a expressão possui nos dias atuais, o 

conceito de burocracia para Max Weber é algo positivo e está relacionado à 

eficiência do planejamento antecipado e na descrição do modo de se fazer as 

coisas, assim como instrumento de combate ao neopotismo, uma vez que 

possibilita um sistema administrativo impessoal. 

De acordo com esse autor, uma administração burocrática possui as 

seguintes características (WEBER apud  HALL, 1976, p. 34): 

1 - Hierarquia de autoridade. 
2 - Divisão do trabalho. 
3 - Competência técnica. 
4 - Normas de procedimentos para atuação no cargo. 
5 - Normas que controlam o comportamento do 

empregado. 
6 - Autoridade limitada do cargo. 
7 - Gratificação diferencial por cargos. 
8 - .Separação entre propriedade e administração. 
9 - Ênfase nas comunicações escritas. 
10 - Disciplina racional. 
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11 - Especialização da administração que é separada da 
propriedade. 

12 - Profissionalização dos participantes. 
13 - Completa previsibilidade do funcionalismo. 

 

Algumas das características acima foram exercidas de forma exagerada 

pela administração pública. Isto levou a ineficiência dos seus processos e o 

controle passou a ser a sua própria razão de existir e de garantia do poder do 

Estado. Como conseqüência, o Estado perdeu a noção de sua tarefa essencial, 

que é servir à sociedade.  

Não somente Max Weber (HALL, 1976) abordou o fenômeno da 

burocracia. Graciani (1984, p. 41), por exemplo, afirma que: 

A administração burocrática não só emergiu do Estado 
Moderno – apesar de ser o tipo legal de dominação mais 
característico – mas penetrou como um tipo de organização, 
gradualmente, em quase todas as instituições sociais, inclusive 
na organização universitária. 

 

Embora, por sua vez, Marx (GRACIANI, 1984) não tenha dedicado 

nenhum estudo específico à questão da burocratização, ele não deixou de, 

também, direcionar seu olhar, na medida em que elaborou críticas à Filosofia 

de Estado, de Hegel. Para Marx, os interesses da burocracia estão ligados aos 

interesses do Estado, que, por sua vez, representa as diversas classes 

dominantes. A burocracia é uma forma mascarada de manter a dominação 

através do controle da organização, mantendo um papel importante na 

estrutura capitalista, uma vez que: 

A burocracia protege uma generalidade imaginária de 
interesses. As finalidades do Estado são as da burocracia e as 
finalidades desta se transformam em finalidades do Estado. A 
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burocracia é sinônimo de toda casta, seja hindu ou chinesa. Ela 
possui o Estado como sua propriedade, a autoridade é a 
ciência e a idolatria da autoridade, seu sentimento mais 
profundo (TRAGTENBERG, apud GRACIANI, 1984, p. 34). 

 
 

Segundo Graciani (1984), Marx identifica na indústria o suporte para a 

manutenção da rigidez democrática, onde a disciplina, a vigilância, as normas e 

o controle autoritário garantem a base de dominação. Embora não seja objeto 

de nosso estudo, também apontamos as investigações de Foucault (1990). 

Segundo ele, o poder, a dominação, é exercido pelos aparatos institucionais. 

Os regimes sociais, conforme Foucault (1990), podem ser divididos em: 

sociedade de soberania, cujo poder era exercida pelo rei ou senhor; sociedade 

disciplinar, exercida pelas instituições que organizam o seu aparato 

organizacional; e a sociedade de controle, que está substituindo a sociedade 

disciplinar e se caracteriza pela força do poder à distância (tecnologia, 

informatização, meios de comunicação). 

O sistema de administração pública no Brasil tem se caracterizado pelo 

exercício do disciplinamento organizacional, como forma de manutenção do 

poder político sobre as diversas instituições. 

  

1.2.3 – Administração gerencial 

As mudanças administrativas estão ligadas às transformações sociais. 

Na sociedade do conhecimento, a dominação é exercida através da 

microeletrônica, onde os subordinados possuem conhecimentos especializados 
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e são avaliados não mais pelas tarefas que realizam, mas pelos resultados que 

alcançam. A função dos gerentes não é mais falar para os subordinados o que 

fazer e nem controlar a execução do trabalho, mas de exercer uma liderança 

capaz de mobilizar um grupo de pessoas (CHIAVENATO, 2002; GIDDENS, 

1980). 

A partir dos anos setenta, surgiram, principalmente nos Estados Unidos 

e na Europa, programas governamentais voltados para o aumento da eficiência 

e da melhoria da qualidade dos serviços prestados ao cidadão, cuja 

denominação genérica é “gerencialismo” na administração pública. Esta 

mesma política repercutiu no Brasil com o nome de qualidade total. 

Sander (2002, p. 37) observa que “a educação não é um fenômeno 

isolado no espaço e no tempo”. Portanto, as formas de gestão do Estado, as 

concepções sobre educação, conhecimento e as políticas públicas 

direcionadas para o ensino são frutos da forma como se administra o país. 

Parafraseando Sander (2002) é como se tudo fosse uma teia, mas, que, ao 

mesmo tempo, pela dimensão dialética que a vida possui, torna-se possível 

construir alternativas de resistências.  

   A mudança administrativa burocrática para o modelo gerencial foi 

provocada por uma série de fatores: avanço tecnológico, necessidade de 

enxugamento da máquina estatal, descrédito da sociedade em relação à 

atuação profissional dos servidores públicos, excesso e controle de disciplina, 

obediência. Mas, não foram mudanças apenas nesse âmbito, pode-se dizer 

que as relações de poder, a nova geografia (como, por exemplo, a existência 

de novos países), as exigências por mais transparência no processo de gestão 



 

 

35 
 

da coisa pública, a complexidade de gerir o bem público, a quebra de diversas 

monoculturas2. Enfim, foi um conjunto de eventos que não tornavam possível a 

sustentação de um modelo administrativo baseado na burocracia.  

As mudanças no modelo administrativo foram iniciadas no início dos 

anos 80, em diversos países, incluindo o Brasil. Nesse novo contexto, o modelo 

burocrático começou a apresentar problemas em virtude do excesso de 

controle e de disciplina, que tornaram a administração presa a uma 

racionalidade técnica e processual, pouco adequada em termos de resultados. 

A burocracia como meio para se prever o comportamento de todos os 

funcionários, na prática, verificou-se como uma forma equivocada de 

administração. Para enfrentar esse problema, o sistema encaminha uma 

resposta, uma vez que a forma tradicional de administração burocrática não 

satisfazia as necessidades do sistema público (SANDER, 2002). 

O que se constata é a busca pela solução dos problemas provocados 

pela administração burocrática e, dentro do modelo econômico capitalista, 

desenvolve-se a administração pública gerencial. A administração gerencial 

possui um discurso que lembra o discurso da gestão democrática, onde o 

cidadão é o seu foco. Em princípio, é baseada na descentralização e no rígido 

controle sobre o desempenho organizacional aferido por indicadores e 

definidos por contratos de gestão. 

Algumas características definem a administração pública gerencial: 

                                                
2 Em relação à quebra de diversas monoculturas, Sousa Santos (cf. Bibliografia)  apresenta a 
quebra de diversas monoculturas no cenário social: monocultura do tempo-linear, monocultura 
da diferença, monocultura da produtividade, monocultura do local. 
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• pressupõe que os funcionários públicos são merecedores 
de confiança; 

• incentiva a criatividade e a inovação; 
• o contrato de gestão é o instrumento mediante o qual se faz 

o controle sobre os órgãos descentralizados; 
• descentralização financeira do ponto de vista político, 

transferindo recursos e atribuições para os níveis políticos 
regionais e locais; 

• descentralização administrativa, por meio da delegação de 
autoridade para os administradores públicos transformados 
em gerentes crescente autônomos; 

• organizada em poucos níveis hierárquicos, ao invés de 
estruturas piramidais; 

• organizações flexíveis, ao invés de unitárias e monolíticas, 
nas quais as idéias de multiplicidade, de competição 
administrativa e de conflito não tenham lugar; 

• o controle é feito por resultados, passo a passo, dos 
processos administrativos e; 

• administração voltada para o atendimento do cidadão, ao 
invés de auto-referida (MARCELINO, 1988, p. 145). 

 

Entretanto, Wittmann (1984) nos alerta para o discurso pretensamente 

democrático que o gerencialismo utiliza, pois ainda predomina na prática 

educativa a divisão entre os que decidem e os que realizam a educação. 

Wittmann (1984, p. 32) considera que, para que haja uma gestão democrática, 

se faz necessário “a co-responsabilidade de todos os agentes envolvidos, na 

perspectiva da construção de uma prática autogerida. (...) A administração e o 

planejamento da educação se configuram como ato político e pedagógico”.  

A administração pública gerencial, no seu discurso, se contrapõe à 

burocracia, partindo do princípio de que não existe a necessidade de 

procedimentos rígidos, e prega a descentralização com delegação de 

autoridade e de responsabilidade ao gestor público, bem como o rígido controle 

sobre o desempenho, mediante a aferição de indicadores acordados e 

definidos por contrato de gestão.  
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Na administração gerencial, aparentemente não existe mais a 

preocupação do poder do Estado estar ameaçado e o serviço público deve ter 

como finalidade atender o cidadão. Para Chiavenatto (2000, p. 17-18), a nova 

forma de gestão requer não ações repetitivas e padronizadas, mas 

competências fundamentadas na: 

• atitude; 

• dedicação; 

• liderança; 

• confiabilidade; 

• honestidade; 

• coragem; 

• criatividade; 

• curiosidade; 

• insight; 

• sinergia; 

• integridade; 

• consenso; 

• perseverança; 

• valores; 

• iniciativa; 

• colaboração; 

• empatia. 

 

Apesar de ideais tão belos, a situação com a educação pública não é bem 

assim, conforme denuncia Sander (2002, p. 59): 

Comparativamente com os países desenvolvidos, cuja renda 
média per capita é 3,5 vezes superior à nossa, gastamos com 
educação oito vezes menos por habitante e, fato mais grave 
ainda, gastamos 13 vezes menos nos níveis de ensino pré-
escolar, básico e secundário, e seis vezes menos com o ensino 
superior”. 
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É preciso ressaltar que não basta afirmar princípios filosóficos ou 

ideológicos em relação a uma teoria. Faz-se necessário que a mesma possua 

viabilidade de existência, sendo a teoria do gerencialismo uma das formas que 

o capitalismo encontrou para continuar sobrevivendo, sob uma máscara 

aparentemente mais suave. O gerencialismo não transforma a essência do 

capitalismo, que se sustenta pela busca do lucro, pela exploração. Afirmamos 

isto, orientadas pelas palavras de Chauí (2000, p. 18-19): 

(...) a forma contemporânea do capitalismo, ao contrário de sua 
forma clássica, não opera por inclusão de toda a sociedade no 
mercado de trabalho e de consumo, mas por exclusão. (...) Na 
América Latina há 196 milhões de pessoas abaixo da linha da 
pobreza. (...) O monetarismo e o capital financeiro tornaram-se 
o coração e o centro nervoso do capitalismo, ampliando a 
desvalorização do trabalho produtivo e privilegiando a mais 
abstrata e fetichizada das mercadorias: o dinheiro (...) A ciência 
e a tecnologia tornaram-se forças produtivas, deixando de ser 
mero suporte do capital para se converter em agente de 
acumulação. 

 

A crítica de Chauí (2000) ao modelo contemporâneo do capitalismo nos 

conduz a questionar a validade política, pedagógica e social do modelo 

gerencial da gestão da educação. O uso dessa linguagem rebuscada, e 

retirada do arcabouço teórico crítico, introduz idéias ao modelo gerencial – 

valorização da descentralização como meio de implementação de políticas 

públicas; mudança do conceito de cidadão, onde ele deixa de ser, apenas, 

consumidor para uma conotação mais coletiva que inclui direitos e deveres; e 

competição entre instituições públicas, para obter um melhor resultado –. 

Introduz discussões sobre: eficiência, qualidade, avaliação de desempenho, 

flexibilidade e planejamento estratégico, que, por sua vez, se transformam em 

atos que atingem o coração da gestão das universidades públicas brasileiras. 
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Essa linguagem híbrida confunde muitos gestores, que afirmam desenvolver 

uma gestão democrática, mas estão, apenas, vivenciando um modelo 

gerencialista (CHAUÍ, 1999; 2000; AMARAL, 2003).  

O que o Estado busca com o gerencialismo é o fortalecimento das 

funções de regulamentação econômica, com o controle das instituições, 

particularmente em nível federal, assim como identifica-se uma tentativa 

permanente de descentralização vertical, para os níveis estadual e municipal, 

das funções executivas no campo da prestação de serviços e de infra-

estrutura, fortalecendo os pressupostos do neoliberalismo. Enfim, autonomia 

econômica para os estados e municípios com pouca responsabilidade e 

intervenção econômica em nível federal. 

O gerencialismo é uma proposta de gestão que possui organicidade com 

as políticas públicas desenvolvidas atualmente pelos governos. Mantém-se o 

caráter público, mas com uma gestão privada, uma vez que esta trata de 

atender ao controle do mercado; os direitos dos servidores vão desaparecendo 

paulatinamente, como, por exemplo, os novos servidores concursados da 

Universidade de Pernambuco são regidos pela CLT, não mais sendo 

estatutários; os recursos públicos diminuem, cada vez mais; os servidores 

públicos são quase que obrigados a demonstrarem produção; exige-se, cada 

vez mais, da universidade expansão3 e qualidade, mas, em contrapartida, os 

recursos são quase inexistentes.  

                                                
3 Em relação a expansão, a Universidade de Pernambuco vem ampliando suas ofertas para 
cursos de Pós-graduação em diversas cidades do interior como meio para captar recursos 
financeiros que ajudem a sustentar os cursos de graduação. 
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Ao mesmo tempo em que os tipos de administração acima se sucedem 

na política pública do Estado, estas são influenciadas pelas políticas 

internacionais, como, por exemplo, as do Banco Mundial, que imprimem rumos 

às políticas macro e micro e interferem na história e na condução das políticas 

públicas para a educação superior. Assim, buscaremos, também, apresentar 

um pouco do percurso da educação superior no Brasil e de como a política 

neoliberal traz conseqüências nefastas ao problema da gestão democrática e 

da construção da autonomia. 

 

1.3 – Educação e gestão democrática  

As concepções de educação antecedem às compreensões de gestão, 

ou seja, o ato de gerenciar uma instituição, principalmente pública, traz, na sua 

configuração, ou uma compreensão que reduz os sujeitos a um mero 

espectador, objeto do processo, ou uma outra perspectiva que o concebe como 

ator deste mesmo processo. Estas concepções de sujeito, assim, como a 

consciência que os protagonistas tiverem a respeito dessa problemática, são 

determinantes para se pensar o papel social da universidade, o eixo da ação 

intelectual e política necessários para fazer resistência aos impasses e 

problemas colocados pela onda de reformas pelas quais tem passado a 

universidade pública. 

Todas as áreas de atividade possuem um conteúdo político intencional 

que formata as ações dos sujeitos. Desse modo, compreendemos que, além 

das visões de mundo que os sujeitos trazem para o campo do trabalho, 
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também as decisões no campo econômico afetam as questões de 

financiamento, autonomia e gestão da educação, pois, tais dimensões estão 

ligadas às concepções político-econômicas e às relações entre o Estado 

mínimo e o Estado interventor. No meio de tal discussão estão posições 

antagônicas em relação à despolitização/politização da vida, à 

exclusão/inclusão social e econômica e à desqualificação/qualificação humana.  

No caso da Universidade, ela tem o papel de se colocar não só como 

produtora de conhecimentos, saberes, tecnologia e de sua liberdade 

acadêmica de expressão, mas, também, deve se colocar em favor de uma 

sociedade mais igualitária e democrática. Na linha dessa abordagem, Amaral 

(2003, p. 225) adverte que: 

As mudanças ocorridas no ensino superior mundial após a 
crise do Estado de bem-estar social europeu caracterizaram-se 
por uma uniformidade de políticas que se fundamentaram nas 
seguintes linhas básicas: o estabelecimento de quase-mercado 
como agente importante na definição das ações institucionais; 
expansão e diversificação das instituições; compressão dos 
recursos do Fundo Público disponíveis para o desenvolvimento 
das atividades das instituições; ida ao ‘quase mercado’ à 
procura de fontes alternativas de recursos financeiros; 
exigências de eficiência, qualidade e responsabilidade. 

  

As reformas atuais que a educação superior tem sofrido são decorrentes 

do ajustamento do sistema político e econômico. Hoje se evidencia, nas ações 

do Estado, a busca da quebra do que foi estabelecido na reforma universitária 

de 1968 (Lei nº 5.540/68), ou seja, ao invés de um sistema universitário 

unificado nacionalmente e com ênfase no ensino, pesquisa e extensão, cada 

instituição tem sido vista de modo diferente e cada uma, em tese, deveria ou 
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deverá oferecer serviços diversificados à sociedade. Tais questões possuem 

implicações para o modelo de gestão que uma instituição venha a adotar. 

O Brasil vive um momento de reformas que atingem todo o sistema 

público de educação e, em especial, o âmbito do ensino superior público, 

atingindo não só as universidades federais, mas, também, as estaduais, como 

é o caso da Universidade de Pernambuco. 

Conforme Chauí (2000, p. 211):  

A reforma tem um pressuposto ideológico básico: o mercado é 
portador de racionalidade sócio-política e agente principal do 
bem-estar da república. Esse pressuposto leva a colocar 
direitos sociais (como a saúde, a educação e a cultura) no setor 
de serviços definidos pelo mercado. Dessa maneira, a Reforma 
encolhe o espaço público democrático dos direitos e amplia o 
espaço privado não só ali onde isso seria previsível – nas 
atividades ligadas à produção econômica – mas também onde 
não é admissível – no campo dos direitos sociais conquistados. 

 

A autora acima, ajuda a demonstrar a contradição da aparente 

democracia contida no discurso da gestão gerencial, uma vez que a 

universidade pública brasileira vai perdendo seu caráter de público e se 

aproxima dos ditames do mercado: oferta de bens de serviço, dificuldade de 

exercer sua responsabilidade como instituição social, voltada para o 

desenvolvimento de pesquisas com aplicação imediata, deixando os cursos de 

Ciências Humanas em difícil situação, uma vez que todos os olhares estão 

mais voltados para cursos que envolvem alta tecnologia4. 

                                                
4 No caso da Universidade de Pernambuco, os cursos de Medicina, Odontologia e as diversas 
Engenharias possuem melhor infra-estrutura e mais atenção no aspecto orçamentário do que 
os cursos voltados para a formação docente. 
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 As universidades públicas vivem um momento de bastante fragilidade, 

provocado pelo “colapso da modernização”, o qual encaminha uma visão 

diferente de universidade. Na reforma atual proposta pelo MEC, a equipe que o 

elaborou, entende que o modelo único está esgotado e é incapaz de adaptar-

se às novas condições da economia mundial (BRASIL. MEC, 1996) porque não 

responde aos desafios contemporâneos. Ao mesmo tempo, a Reforma do 

Estado tem gerado uma redefinição no relacionamento entre o Estado e a 

educação superior, uma vez que, ao mesmo tempo em que o Estado gerencia 

os sistema educativo, avaliando-o sistematicamente, também diminui sua 

função de mantenedor da educação pública superior, conforme demonstra Dias 

Sobrinho (2000), Chauí (2000), Cunha (2000), Amaral (2003), entre outros. 

Nas análises dos autores acima citados, essa reforma utiliza os 

argumentos neoliberais que buscam explicar a situação dos países periféricos 

do sistema capitalista, a partir de uma pretensa dificuldade de integração no 

mercado (AMARAL, 2003). Historicamente a autonomia, o financiamento e a 

gestão das instituições públicas estão intimamente relacionados à questão da 

intervenção, ou não, do Estado na economia. Esse é um problema que está na 

raiz da discussão sobre os rumos que se deve dar à universidade pública 

brasileira. Muitas são as vozes contra a intervenção do Estado na economia. 

Os argumentos remontam ao pensamento de Adam Smith e David Ricardo, na 

segunda metade do século XVIII e início do século XIX, os quais estão sendo 

retomados pelos neoliberais. Para esses pensadores, o desenvolvimento das 

forças produtivas se desencadearia graças a uma política de câmbio livre entre 

as nações, visto que, até então, predominava nas nações européias a política 

mercantilista, desenvolvida durante o Estado Absolutista. Smith afirmava existir 
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uma lógica interna, uma razão própria na produção das mercadorias. Haveria 

um ordenamento perfeito no funcionamento das atividades econômicas e as 

interferências do governo na “ordem natural” não eram vistam com bons olhos, 

o que representaria uma ameaça às liberdades dos indivíduos. A defesa de tais 

princípios ressurge em 1947, sob a liderança de diversos cientistas políticos, 

filósofos e economistas, entre os quais Lipmann e Popper (CHAUÍ, 2000). 

Conforme esta autora, o grupo afirmava que o Estado de Bem Estar “destruía a 

liberdade dos indivíduos e a competição, sem as quais não há prosperidade” 

(CHAUÍ, 2000, p. 212).  

Chauí (2000) adverte que a perspectiva neoliberal de educação e 

sociedade põe em xeque a condição de instituição social da universidade. Isto 

significa que a universidade pode ter sua prática social, sua legitimidade 

comprometida, uma vez que são diminuídas suas atribuições, suas “regras, 

normas e valores de reconhecimento e legitimidade internos a ela” (CHAUÍ, 

2000, p. 217).  

Aprofundando sua análise, Chauí (2000, p. 217) afirma que: 

A legitimidade da universidade moderna fundou-se na 
conquista da idéia de autonomia do saber em face da religião e 
do Estado, portanto, na idéia de um conhecimento guiado por 
sua própria lógica, por necessidades imanentes a ele, tanto do 
ponto de vista de sua invenção ou descoberta como de sua 
transmissão. 

 

É crescente o processo de subordinação do trabalho acadêmico ao 

capital, principalmente da educação pública superior que, cada vez mais, 

assume as feições das instituições privadas, sobretudo no que diz respeito à 
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venda de bens e serviços. O saber universitário torna-se, cada vez mais, uma 

mercadoria disponível para troca. Isto contraria a especificidade do trabalho 

pedagógico que, de acordo com Paro (1996, p. 148) é apenas relativamente 

subordinado ao capital: 

...como característica de toda educação, a apropriação do 
saber historicamente acumulado só se dá, na escola a partir de 
uma relação na qual o aluno entra não apenas como objeto 
mas também como sujeito da educação. Enquanto sujeito, ele 
participa ativamente do processo, tornando-se co-produtor da 
atividade pedagógica. Enquanto objeto, ele entra, por uma 
lado, na condição de beneficiário, ou seja, de consumidor, o 
que implica que num primeiro momento, o consumo do produto 
escolar se dê simultaneamente à sua produção; mas, também 
enquanto objeto de trabalho, no sentido de que ele se 
transforma, no processo, resultando num produto que 
permanece para além do ato de produção, o que significa que 
o consumo não se restringe à atividade produtiva, mas se 
prolonga para além dela. 

 

Nesse sentido, Paro (1996) avalia que o processo de produção escolar 

não pode ser tomado como um modo capitalista de produzir. Na medida em 

que o trabalho acadêmico tiver apenas a finalidade de vender serviços e 

produzir mercadorias se corre grandes riscos de a universidade pautar suas 

relações sociais pelo critério econômico do mercado. Isto é uma preocupação 

que Silva Jr e Sguissardi (1999), Trindade (2000) e outros autores têm 

apontado em seus estudos, principalmente, a partir do discurso sobre 

autonomia, o que tem gerado severas críticas por parte desses educadores. 

Eles denunciam a ambigüidade conceitual do termo autonomia, assim como as 

fragilidades políticas do MEC. 

A reorganização institucional do Estado e a redefinição das suas 

relações com a sociedade civil nos remetem à reflexão do grau de influência 
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desta reorganização na educação superior, aos caminhos que têm sido 

percorridos no processo de gestão, de modo que a redefinição do papel do 

Estado incide, de maneira contundente, na reformulação do conceito de Gestão 

e na reorganização das instituições educativas públicas, em relevo neste 

trabalho, a educação superior. 

A conjuntura social atual resulta em grande parte da crise geral do 

capitalismo centrado nos modelos fordista-taylorista e keynesiano, da 

internacionalização do capital e da adoção de políticas neoliberais que 

preconizam o mercado como unificador da sociedade global competitiva. Com 

o processo de internacionalização da economia, nas décadas de 50 e 60, a 

prática de gestão passou, também, por modificações e assumiu uma nova 

complexidade, uma vez que necessitava gerenciar os conflitos dos 

antagonismos de classes e dos gestores tecnocratas, que representavam os 

interesses do capital (ROMANELLI, 2003). 

O debate atual de gestão focaliza não só a função administrativa em si 

mesma, mas evidenciam uma grande preocupação com outros problemas que 

trazem implicações para a ação gestora: a massificação da educação superior 

e a ampliação de demanda; a diversificação dessa demanda; a função e o 

papel social da universidade para este novo século; o lugar da universidade em 

face da nova tecnologia, da robótica, da comunicação e do mundo virtual; a 

unidade entre ensino, pesquisa e extensão face às novas exigências. A 

eficiência, a qualidade, a avaliação, a equidade; a autonomia das ciências e a 

liberdade acadêmica, enfim, a relação entre estes múltiplos fatores e a tomada 

de decisões no campo da educação superior.  



 

 

47 
 

Muitas das temáticas acima citadas fazem parte de um conjunto de 

desafios que se colocam à universidade e à sua gestão. Nesse sentido, muitas 

interrogações podem ser formuladas: Como um gestor deve lidar com os 

problemas contemporâneos? O que a gestão deve contemplar para responder 

às demandas políticas e sociais? A gestão que se tem desenvolvido contribui 

para criar uma imagem pública positiva da universidade e gerar sua identidade 

acadêmica? 

A gestão não está dissociada da reestruturação da educação superior 

que tem sido implementada, sobretudo na segunda metade da década de 90, 

explicitada nos documentos, portarias, leis, decretos, resoluções, etc. 

Uma outra questão que tem implicações para o desenvolvimento da 

ação de gestão é a política do Ministério da Educação, que vem estimulando, 

no campo da educação superior, a criação de centros universitários, com 

autonomia para a área de ensino e formação profissional; a regulação de 

cursos de curta duração, voltados para uma formação específica; a 

flexibilização curricular, que incentive a criação de cursos que atendam às 

especificidades regionais; definição de redistribuição dos recursos 

orçamentários; cursos superiores à distância, entre outros.  

Da multiplicidade de discursos sobre gestão, tem sido enfatizada, nas 

políticas públicas, a necessidade de se desenvolver nas instituições públicas 

de educação uma gestão democrática.  

A gestão democrática é um princípio da educação nacional, presente na 

Constituição Federal de 1988. A importância disso reside no fato de que não 
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pode ser desrespeitado, em futuras medidas governamentais, ou em outras 

normatizações legais. O princípio de participação pode ser encontrado na 

forma da Lei. Portanto, essa concepção de gestão democrática é marcada pela 

idéia de envolvimento da comunidade escolar na tomada de decisões, no 

acompanhamento e na fiscalização de todo o processo de gestão, visando à 

melhoria das condições gerais que dizem respeito a todos, extrapolando os 

interesses particularizados e a mera democracia participativa. 

A idéia sobre gestão democrática que se desenvolve atualmente trata-se 

de uma administração construída e exercida coletivamente. A gestão 

democrática é uma expressão que ganhou corpo no contexto educacional 

acompanhando uma mudança de paradigma no encaminhamento das 

questões desta área. Em linhas gerais, a gestão democrática é caracterizada 

pelo reconhecimento da importância da participação consciente e esclarecida 

das pessoas nas decisões sobre a orientação e o planejamento de seu 

trabalho, ou seja, o conceito de gestão no universo educacional está associado 

ao fortalecimento do processo da democratização do processo pedagógico, à 

participação responsável de todos nas decisões necessárias e na sua 

efetivação mediante um compromisso coletivo, com resultados educacionais 

cada vez mais significativos. 

Observamos, portanto, que as organizações, sejam elas públicas ou 

privadas, devem ser analisadas numa perspectiva de que, na sociedade 

dominada pelo capital, as regras capitalistas vigentes na estrutura econômica 

tendem a se propagar por toda a sociedade, perpassando as diversas 

instâncias do campo social. 
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A gestão das universidades se localiza no espaço estrutural do 

capitalismo que, de um lado, tem suas leis de manutenção de poder; por outro, 

ele tem que coexistir com formas de resistência que se amparam na busca da 

autonomia, da participação, da representatividade e na autoridade 

compartilhada. Nasce o discurso da gestão democrática, orientada pela 

consciência de igualdade entre os sujeitos. Igualdade não só na fala, mas na 

possibilidade de ocupar cargos, funções e gerir instituições. 

Para Bordignon & Gracindo (2001, p. 152-153), dois importantes 

paradigmas de gestão estão presentes no cenário nacional, os quais 

transcrevemos no Quadro 2: 

QUADRO 2 

Aspectos da Gestão Paradigma Vigente Paradigma Emergente 

 Relações de Poder         Verticais         Horizontais 
      Estruturas   Lineares/segmentadas    Circulares/Integradas 
       Espaços        Individualizados         Coletivos 
       Decisões    Centralizadas/imposição    Descentralizadas/diálogo 
    Formas de Ação   Autocracia/paternalismo    Democracia/autonomia 
       Centro Autocentrismo/individualismo        Heterocentrismo 
   Relacionamento         Competição        Cooperação 
          Meta Eliminação de Conflitos   Mediação dos Conflitos 
   Tipo de Enfoque      Objetividade     Intersubjetividade 
       Visão       Das partes            Do todo 
    Objetivo  Vencer de - Convencer Vencer com – com-vencer 
Consequência Vencedores/perdedores         Vencedores 
Objeto do Trabalho           Informação           Conhecimento 
Base            A-ética               Ética 
Ênfase          No Ter            No Ser 

 

Os autores, acima citados, consideram que estamos num momento de 

transição no que diz respeito ao modelo de gestão, não totalmente vertical com 

imposições de cima para baixo, mas, ainda não se estabeleceu um modelo 
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horizontal de trabalho, onde o diálogo, a mediação de conflitos e a cooperação 

são valores naturais do processo de gestão. Ainda consideram que a gestão 

vive um modelo híbrido. 

Muitos termos fazem parte do vocabulário universitário: Globalização, 

autonomia, descentralização, desconcentração, participação, reengenharia, 

autonomia, flexibilidade, qualidade; enfim, é uma gama imensa de adjetivos 

que passaram a fazer parte do vocabulário cotidiano de quem se debruça 

sobre Gestão. Os termos não são novos, mas tais expressões ganharam corpo 

nas organizações da sociedade contemporânea, não existindo, muitas vezes, 

clareza conceitual dos mesmos por parte de quem os invoca. Assim, a 

expressão “participação” está presente em muitas falas de gestores, 

independente do modelo de gestão por ele utilizado. Isto denuncia a confusão 

entre o que significa “participação” em um contexto gerencialista e em um 

contexto democrático. 

Conforme observamos, em parágrafos acima, o enfoque conceitual do 

termo gestão pressupõe participação consciente nas decisões, e a participação 

consciente passa, necessariamente, pela compreensão dos princípios que a 

orientam. Entretanto, o elemento chave da reforma neoliberal pode ser definido 

em uma palavra: o gerencialismo. Este pode ser definido como sendo a busca 

de objetivos, previamente definidos, compreendendo, ainda, a escolha dos 

melhores procedimentos para alcançá-los e da avaliação dos resultados 

alcançados (CHIAVENATTO, 2000). 

Existe, atualmente, uma preocupação com a gestão de micro-estruturas. 

Traduzindo para o espaço da educação universitária, fragmenta-se, cada vez 
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mais, a universidade em faculdades e centros, que se autonomizam, 

dificultando as decisões colegiadas, compartilhadas pelos diversos 

representantes, o que contraria a percepção de uma gestão democrática, 

orientada por princípios de participação e decisão coletiva. 

No dizer de Cunha (2000, p. 129): 

...na gestão das universidades públicas, as decisões 
colegiadas, prática ainda pouco amadurecida em nosso país, 
são justificadas por um discurso que a todo momento evoca a 
democracia. Ela consiste, com freqüência, num eficiente 
processo de diluição de responsabilidades e de critérios, que 
ensina eficazmente aos estudantes que a coisa pública não é 
de todos: ela não é de ninguém, vale dizer, é de quem 
consegue tirar maior proveito dela, em síntese, de quem sabe 
levar vantagem. 

usca-se, agora, a mudança de comportamento com todos os envolvidos 

com a educação, mas, dentro de um novo ambiente, com novos papéis, 

implementando-se um sistema de monitoração e avaliação de resultados.  

Os mecanismos típicos de uma gestão pautada nos valores neoliberais 

irão criar um sistema de incentivos que levam os indivíduos a buscarem 

resultados, produtos imediatos; enfim, serem produtivos. O primeiro elo de uma 

complexa corrente é o gestor, visto como o sujeito principal que irá alavancar a 

reforma. Amplia-se sua autonomia, exige-se flexibilidade, deixando o gestor 

gerir, porém, os objetivos a serem alcançados já estão prescritos. Nesta 

dinâmica, esquece-se que a universidade possui sua própria racionalidade e 

não pode ser confundida com uma empresa (CUNHA, 2000; CHAUÍ, 2000; 

CATANI, 2003). 

Parafraseando Sousa Santos (2000, p. 112), a lógica emancipatória ou 

democrática se apóia no paradigma emergente do conhecimento prudente para 
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uma vida decente e implica na construção, sempre inacabada, de 

conhecimento, assentado na solidariedade, enquanto dimensão ética, e na 

participação, enquanto dimensão política. Tal noção se orienta pelo princípio da 

responsabilidade com o outro, tendo presente que ele se inscreve, 

simultaneamente, na nossa contemporaneidade e no futuro, cuja possibilidade 

de existência temos de garantir no presente. A nova ética não é 

antropocêntrica, nem individualista, nem busca apenas a responsabilidade 

pelas conseqüências imediatas. É uma responsabilidade pelo futuro.  

A prática de gestão possui um caráter formativo e educativo, de modo 

que precisamos pensar por quais caminhos tem nos conduzido a prática de 

gestão que se está construindo, hoje, no espaço da educação superior. São os 

valores democráticos que estão sendo tomados como fundamentos da ação de 

gestão ou são as imposições político-mercadológicas? O foco da ação de 

gestão é o sujeito ou os valores do capital? Pensando nessas questões, esta 

pesquisa busca conhecer, analisar, o que está acontecendo no espaço da 

gestão da UPE, para intervir na discussão coletiva dos caminhos alternativos 

para mudanças significativas.  

Além da nossa preocupação com a gestão democrática, também 

percebemos sua intrínseca ligação com as questões de autonomia. O que 

significa a autonomia num quadro econômico-político-social direcionado por 

políticas de cunho liberal? Como articular autonomia e gestão democrática 

dentro de uma estrutura institucional fragmentada, com debilidades visíveis, 

como, por exemplo, excessos de departamentos, frágil articulação entre 

graduação e pós-graduação, ausência de mecanismos eficazes de avaliação, 
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ausência de um projeto político-pedagógico orientador da função social da 

universidade?5 A seguir, apresentaremos em quais compreensões de 

autonomia organizamos esta pesquisa. 

   

 1.4 – Autonomia: conceitos e concepções 

  A autonomia é hoje um conceito revisitado. Atualmente, podemos 

mapear o conceito de autonomia em todas as circunstâncias da vida social, 

intensificando-se, na era da globalização, o emprego desse termo numa 

multiplicidade de contextos. De origem grega, a palavra autonomia exprime a 

idéia composta de "direção própria" – auto, que significa próprio, peculiar, e 

nomia, que significa lei, regra. A idéia de autonomia é, essencialmente, política, 

na origem. Sua concepção remonta aos séculos XI e XII, período de renovação 

da estrutura política na Europa Ocidental, cuja principal característica foi a 

delegação do poder, até então, concentrado nas mãos da realeza imperial, 

detentora de grandes domínios políticos. 

A Constituição Brasileira (Art. 207) reconhece a autonomia das 

universidades brasileiras: “As universidades gozam de autonomia didático-

científica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial, e obedecerão ao 

princípio de indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão” (BRASIL,  

1988). 

Pode-se perceber a existência da valorização retórica da autonomia 

universitária nas letras da Lei. De acordo com Fávero (1994), a idéia que está 
                                                
5 Essas indagações são a respeito dos problemas de organização da Universidade de Pernambuco, uma 
vez que é ela o nosso foco de pesquisa. 
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presente na expressão "princípio de autonomia universitária" está a designar 

não um princípio constitucional ou uma norma constitucional de princípio —  

norma programática —  mas, um princípio universitário, ou mesmo de "direito 

educacional" por ser inerente à atividade universitária, e não à ordem jurídica, 

no sentido de “orientação axiológica para a compreensão do sistema jurídico 

nacional". Assim, a autonomia deve ser compreendida como causa primária da 

atividade universitária e é neste sentido que deve ser compreendida a 

expressão "princípio de autonomia". 

No direito público, a autonomia pode ser conceituada como poder 

funcional derivado, circunscrito ao peculiar interesse da entidade que o detém e 

limitado pelo ordenamento que lhe deu causa, sem o qual, ou fora do qual, não 

existiria. Não é, portanto, soberania, mas poder derivado e, quando atribuído a 

uma instituição pública, não implica liberdade absoluta, uma vez que a 

autonomia é restrita ao peculiar interesse da entidade. 

Na concepção de Assmann (1998, p. 133): “Autonomia (do grego: autos, 

próprio + nomos, lei: autogoverno). O termo tem múltiplos usos no direito e na 

Política (...) Autonomia e conhecimento são conceitos que se reclamam 

reciprocamente”. 

Em Rios (2001, p. 123), encontramos a compreensão que  

autonomia não significa independência. Ela é sempre relativa, 
não no sentido que o senso comum dá a esse adjetivo [mas] 
significa a possibilidade de estabelecer princípios e regras para 
a ação, reconhecendo e internalizando os valores do contexto 
ou problematizando e substituindo aqueles que não se 
mostram consistentes.  
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A autora ressalta, ainda, que a autonomia se constrói com o outro, ou 

seja, com o coletivo. 

Os estudos de Sampaio (1988, p. 18) demonstram que, em 1958, o 

Supremo Tribunal Federal afirmava: 

a autonomia didática, administrativa e disciplinar da 
Universidade é inerente ao princípio que assegura a liberdade 
de cátedra. Á época, não havia disposição constitucional 
expressa que assegurasse a autonomia universitária. No 
entanto, a construção jurisprudencial reconheceu o status 
constitucional da autonomia como uma parcela da proteção 
decorrente da liberdade de cátedra”. 

             

O sentido atribuído ao termo autonomia está ligado ao aspecto de autogoverno, 

à capacidade de uma instituição se reger por seus princípios, normas e leis. A 

história das instituições de ensino superior no Brasil está intrincada com o 

desejo de uma universidade autônoma, e esta busca por autonomia tem sido 

expressa, com freqüência, nas letras dos dispositivos legais, como expressão 

negociada dos diversos interesses e concepções. 

O termo autonomia aparece na legislação de ensino, pela primeira vez, 

na Reforma Rivadávia Corrêa (Decreto nº 8.659/1911). Essa Reforma surgiu 

para conter o crescimento das inscrições nas faculdades, uma vez que 

aumentava expressivamente o número de estudantes, egressos das escolas 

secundárias, tanto nas oficiais como nas privadas e que se interessavam pelo 

ensino superior nas faculdades, então existentes. A medida utilizada foi a de 

reduzir o número de estudantes que entravam nas instituições oficiais, 

obrigando-os a realizarem um tipo de vestibular. “As escolas livres”, por sua 

vez, apoiando-se no princípio de autonomia garantido por decreto, 
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proporcionavam todas as facilidades aos candidatos para serem aprovados 

(ROMANELLI, 2003). 

Na atualidade, profundas mudanças se verificam, fruto da tendência 

neoliberal no contexto sócio-econômico. Dias Sobrinho (2003) constata que 

existe uma pressão para as universidades adaptarem seus cursos a uma 

função econômica, de modo que: 

A autonomia universitária se anula diante dos imperativos 
externos. É o mercado que passa a definir os temas 
preferenciais da pesquisa, os produtos prioritários, os serviços 
mais urgentes e que configura os valores da formação, os 
perfis profissionais, as competências e habilidades requeridas 
nos postos de trabalho, os tempos e ritmos de capacitação, a 
distribuição dos indivíduos no mundo do trabalho (DIAS 
SOBRINHO, 2003, p. 103). 

 

Na medida em que a universidade pública se subordina às leis de 

mercado, a autonomia deixa de se apoiar em um princípio ético de valorização 

do espírito democrático e passa a ser regulada por uma lógica competitiva, ou 

seja, autonomia para buscar diversas fontes de financiamento, pois o Estado 

se ausenta do financiamento, embora deseje uma instituição pública a seu 

serviço; autonomia para formar, de acordo com os interesses de mercado. 

A busca pela construção da autonomia e a gestão da educação superior 

estão estreitamente ligadas ao contexto político e econômico internacional. 

Uma das agências internacionais que tem estado presente na definição das 

políticas para a educação superior é o Banco Mundial, cujas concepções de 

autonomia divergem das compreensões críticas dos educadores progressistas. 
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A autonomia é a própria essência da universidade. Desde a sua criação, 

a discussão sobre a autonomia tem estado presente. A autonomia universitária 

é um conceito universal que remonta à própria origem da noção de 

Universidade. Portanto, deve ser, por conseguinte, um princípio de sua 

estrutura e funcionamento. Sendo assim, a autonomia universitária é e deve 

ser sempre compreendida como um requisito e uma estratégia para se 

alcançar os fins e os objetivos da instituição. 

Para finalizar este capítulo, nossa concepção de autonomia está 

baseada nos estudos de Chauí (2000). Em sua crítica ao Artigo 207 da 

Constituição (aqui citado), esta autora afirma que a autonomia universitária 

possui um caráter sócio-político, que deve  

não só garantir que a universidade pública seja regida por suas 
próprias normas, democraticamente instituídas, mas, ainda, 
assegurar critérios acadêmicos para a vida acadêmica e 
independência para definir a relação com a sociedade e com o 
Estado (CHAUÍ, 2000, p. 204). 

 

A autora acima enfatiza que na medida em que a universidade brasileira 

vai aprofundando sua gestão em busca do equilíbrio entre receita e despesa, 

administrando metas e objetivos que atendam às exigências do Estado e do 

mercado, ela perderá o sentido da autonomia na perspectiva acima descrita. O 

sentido político e social da universidade está sendo devorado pela ideologia 

neoliberal. Dessa maneira, refletir sobre qual o sentido de autonomia em que 

estamos amparando o nosso fazer universitário é questão crucial, não só para 

a Universidade de Pernambuco, mas para todas as Universidades públicas do 

país. No contexto acima descrito, ou seja, projetos políticos e sociais 

antagônicos – neoliberal e democrático, ambos em um cenário dramático, onde 
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está em jogo a vida das pessoas, das instituições públicas e a condução 

política do país – a gestão pode se constituir em algo difícil, fragmentado, sem 

a orientação que lhe dê uma direção democrática. É isto que tentamos 

investigar neste trabalho. O fazer do gestor frente a essa gama de implicações 

e de potencialidades. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 2 – CAMINHOS METODOLÓGICOS  



 

 

 

 

 

 

2.1 – Falas, sentidos e projetos: a abordagem quali tativa 

 
O ser humano difere do animal porque  

ele é capaz de fazer indicações 
 para si mesmo. Isto significaque, ao  

confrontar o mundo de objetos que o rodeia,  
ele deve “interpretá-lo” a fim de agir,  

construindo um “guia de ação”  
à luz desta interpretação e não somente  

responder aos fatores que sobre ele atuaM 
 

  (TERESA HAGUETTE) 
 

O pensamento de Haguette (1997) expressa corretamente o sentido de 

uma pesquisa na perspectiva qualitativa, principalmente quando nos 

reportamos à qualidade da ação, dos sentidos construídos pelos sujeitos. Hoje, 

principalmente, vivemos uma cultura do projeto, que tem por finalidade prever, 

antecipar e adaptar-se a um meio incessantemente em movimento. Por isto, 

essa pesquisa se volta para as falas, às subjetividades de sujeitos que são, ao 

mesmo tempo, gestores, professores e organizadores de projetos. Uma outra 

razão para a existência desta pesquisa é o reconhecimento da necessidade de 

todo docente conceber a pesquisa como princípio científico e educativo. 

Compreendendo a pesquisa como ato educativo, o diálogo com diversos atores 

contribuiu para entendermos os sentidos das falas, delinearmos, pelo menos 

idealmente, o projeto existente no interior do pensamento. O discurso, 

expresso pelos documentos, revela um conjunto de significados e estratégias 

para atingir o objetivo proposto pelos mesmos.  
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Alguns autores (HAGUETTE, 1997; CHIZZOTTI, 1992; TRIVINOS, 1996) 

compreendem que o maior desafio da investigação científica é o desvelar da 

realidade, uma vez que a ciência e a própria realidade estão em constante 

mutação. Afirmam, ainda, que a realidade se torna limitada se a observarmos 

apenas a partir do aparente, de sua manifestação externa, limitada a sua 

aparência empírica.  

Conforme expressa Morin (1996, p. 21), “o espírito científico é incapaz 

de se pensar de tanto crer que o conhecimento científico é o reflexo do real” . 

Assim, o investigador está envolvido em uma trama problemática: não deve 

olhar, apenas, o imediato da realidade como verdade, nem somente o estatuto 

científico das ciências, ditas empíricas. No processo de investigação, cabe ao 

pesquisador questionar a realidade, fazer recortes que não a reduzam "ao 

tamanho do que consegue captar" (DEMO, 1990, p. 20).   

Chizzotti (1992) afirma que vivemos, em termos científicos, orientados 

pelos grandes mapas teóricos construídos pelos cientistas dos séculos XVIII a 

XX: Adam Smith, Marx, Durkheim, Weber, Darwin, dentre outros. Pode-se dizer 

que o ato de pesquisar centra o olhar, simultaneamente, em três tempos 

indissociáveis – o passado, o presente e o futuro. O que chama a atenção dos 

que buscam, hoje, desenvolver uma pesquisa é a instabilidade, a flutuação e o 

sentimento de ruptura que nos acompanha. Assim, toda pesquisa não pode 

mais negar a provisoriedade, o estado de transição em que se firma hoje o 

saber, e que, amanhã, poderá não mais servir como resposta. 

Este trabalho de investigação está consciente do momento ambíguo e 

complexo em que se tem constituído o viver e o perguntar (questionar é o 



 

 

62 
 

primeiro ato da pesquisa) e, portanto, não tem a pretensão de responder ao 

todo da realidade, mas a uma parte dela (embora saibamos que o 

conhecimento é local e total). Neste trabalho de pesquisa, estamos procurando 

saber: quais as concepções dos gestores da Universidade de Pernambuco 

sobre autonomia e gestão, assim como pretendemos investigar se os 

mecanismos utilizados contribuem para a efetivação de uma prática 

democrática de gestão, ou não, uma vez que a administração do Estado 

brasileiro tem se caracterizado por diversos estilos, em sua trajetória histórica: 

gestão pública patrimonialista, gestão pública burocrática e gestão pública 

gerencialista. Essas formas de gestão estão, de modo subliminar, nas 

concepções e práticas dos gestores da Universidade de Pernambuco? 

O paradigma teórico desta pesquisa se ampara na perspectiva histórico-

dialética, uma vez que este busca reinterpretar os fenômenos educacionais à 

luz dos determinantes histórico-sociais. Compreendemos que a dicotomia entre 

ciências naturais e ciências sociais não tem mais sentido para a pesquisa 

qualitativa, pois, vários pesquisadores demonstram, cada vez mais, a 

inconsistência de tal divisão, de modo que os aspectos quantitativos e 

qualitativos estão contemplados nesta investigação. É o que Sousa Santos vai 

chamar de monocultura de saberes. Esse autor, no entanto, aponta para a 

superação dessa monocultura. 

De acordo com Sousa Santos (2004, p. 25):  

toda ignorância é ignorância de um certo conhecimento, e todo 
conhecimento é a superação de uma certa ignorância 
particular. Este princípio de incompletude de todo 
conhecimento é a condição do diálogo epistemológico e debate 
entre conhecimentos diferentes. 
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Essa afirmação demonstra que a construção do conhecimento é algo 

permanente, é o que caracteriza a própria existência humana e, ainda, que a 

superação da ignorância deverá ter como fundamento que o conhecimento 

produzido em pesquisa não deve se limitar à descrição ou à avaliação, mas 

assumir, também, a possibilidade de ação e de transformação. Desse modo, o 

caminho desta pesquisa buscou tornar visível a subjetividade dos gestores, 

suas experiências de vida, através do seu produto cultural – o projeto de 

gestão –, não no sentido, apenas, da constatação, mas, na intenção da 

superação. Tentamos investigar observando que a Universidade de 

Pernambuco não é uma instituição isolada, mas faz parte de um todo 

complexo, de uma malha organizacional estruturada que a influencia e, por ela, 

é influenciada. Esse percurso permitiu-nos, portanto, privilegiar a abordagem 

qualitativa como princípio metodológico.  

A pesquisa qualitativa permite o diálogo com diversas esferas do 

conhecimento: a antropologia, a sociologia, a filosofia, a literatura, etc. Para a 

pesquisa qualitativa, é imprescindível uma relação recíproca entre o sujeito e o 

objeto da pesquisa, conforme pode se apreender da afirmação de Chizzotti 

(1989, p. 79): 

… o conhecimento não se reduz a um rol de dados isolados, 
conectados por uma teoria explicativa; o sujeito-observador é 
parte integrante do processo de conhecimento e interpreta os 
fenômenos, atribuindo-lhes um significado. O objeto não é um 
dado inerte e neutro; está possuído de significados e relações 
que sujeitos concretos criam em suas ações.  

 

De modo amplo, pode-se dizer que as metodologias qualitativas são 

constituídas por um conjunto de técnicas interpretativas, que têm por meta 
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retraçar, decodificar ou traduzir fenômenos sociais, com vistas à obtenção de 

elementos relevantes para descrever ou explicar estes fenômenos. Essas 

metodologias não se limitam ao simples registro das freqüências com que 

ocorrem esses fenômenos, principalmente porque entendo como Saul (1988, p. 

45) “que a educação não pode ser compreendida como um processo desligado 

de valores”. 

Conforme Abramowicz (1996, p. 56), referindo-se à pesquisa qualitativa:  

a ênfase em uma abordagem qualitativa privilegia o contexto, 
os processos, a subjetividade... Criticando o paradigma 
positivista se faz vir à tona o modelo que enfatiza uma 
concepção crítica da realidade e a possibilidade de agir sobre 
ela, transformando-ª 

 

Neste sentido, a pesquisa qualitativa coloca-se como indispensável para 

se vislumbrar um cenário social dentro de parâmetros mais justos e igualitários. 

Para Saul (1988, p. 45) “a educação não pode ser compreendida como 

um processo desligado de valores... e a objetividade na ciência é sempre 

relativa e não pode ser considerada como objetivo central ou prioritário”. Vista 

sob este enfoque, a abordagem qualitativa também tem uma função política, 

social e cultural e proporciona a possibilidade do pesquisador dialogar com um 

leque diversificado de ciências, o que lhe permite romper com paradigmas 

dogmatizantes e construir alternativas de modificações na realidade.  

As matrizes teóricas, estabelecidas pela pesquisa qualitativa amparada 

nos pressupostos críticos, tentam romper com o modelo de educação/gestão 

ocidental, massificado, montado em grande escala, para atender às demandas 

do mercado, e busca estabelecer diálogos com as diferenças e a variedade de 
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linguagens, seja ela ritual ou simbólica, falada, escrita ou gestual. Permite, ao 

mesmo tempo, a indagação, a sistematização de um conjunto de 

conhecimentos, a reprodução e a recriação cultural coletiva. 

Algumas características predominantes na pesquisa qualitativa podem 

ser consideradas: 

• interação do pesquisador com os sujeitos da pesquisa; 

• busca pela apreensão de sentidos expressados através da fala, da 

escrita, dos discursos, das representações e das diversas formas 

de linguagens; 

• valorização do contexto de vida e do lugar social ocupado entre os 

interlocutores da pesquisa, articulando diversos níveis de uma 

realidade social; 

• trabalho numa perspectiva de compreensão global dos diferentes 

aspectos dos fenômenos observados, mesmo que utilize um recorte 

territorial de pesquisa (uma sociedade, uma região, um bairro, uma 

escola, etc); 

• O foco é na interpretação ao invés de privilegiar a quantificação. É 

comum que o pesquisador esteja interessado na interpretação que 

os próprios participantes têm da situação em estudo.  

• Ênfase na subjetividade, flexibilidade no processo de condução da 

pesquisa. 

• Orientação para o processo e não para o resultado. Existe uma 

preocupação com o entendimento, com o comportamento das 
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pessoas e as suas experiências (MARTINS, 1991; LUDKE & 

ANDRÉ, 1986; TRIVIÑOS, 1992; CHIZZOTTI, 1995). 

Uma outra característica, também relevante durante o processo da 

pesquisa qualitativa, é a descrição, porque  

é rica em depoimentos que revelam a diversidade de 
perspectivas e contribuem para iluminar a realidade estudada 
(...) assim como tenta captar o significado que as pessoas 
atribuem a determinados fatos, alvos dos estudos em questão 
(ABRAMOWICZ, 1996, p. 50)  

 

A pesquisa qualitativa, por centrar-se no ser humano enquanto agente, 

cuja visão de mundo é o que realmente interessa, deve, inevitavelmente, 

apropriar-se de metodologias e pontos de vista que foram desenvolvidos em 

variadas disciplinas, voltadas, de uma forma ou de outra, ao desvendar dos 

seres humanos. Aí se inclui a psicologia, a antropologia, a sociologia, a 

filosofia, entre outras. Dessas disciplinas vêm, portanto, os métodos mais 

utilizados na pesquisa qualitativa.  

Ainda de acordo com Saul (1988, p. 47), a abordagem qualitativa tem 

como pressuposto que o conhecimento produzido no âmbito da pesquisa deve 

assumir a possibilidade de transformação, sendo que “os problemas definem 

os métodos e a tendência ao monismo é substituída pela pluralidade e 

flexibilidade metodológicas”. 

Da mesma forma que Saul (1988), Abramowicz (1996) entende que 

investigação qualitativa não despreza a objetividade e a validade do 

conhecimento; não dicotomiza a relação teoria-prática, nem a quantidade e a 
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qualidade. Entretanto, o que é central para esse tipo de abordagem 

metodológica é o ser humano em sua totalidade.  Ambas chamam a atenção 

para a “dicotomização artificial e precária entre abordagem quantitativa e 

qualitativa. Daí resulta uma apreensão metodológica deformada que expandiu 

uma concepção simplista e errônea de abordagem qualitativa” (Abramowicz, 

1996, p. 56-57). Assim, aconselhada por tais leituras, busco realizar uma 

análise crítica e circunstancial da quantificação dos dados. Os caminhos 

orientadores desta pesquisa são as linguagens escritas e faladas. Estas serão 

priorizadas como objeto empírico de estudo e servirão como meios de 

apreensão de informações que nos permitirão identificar como os gestores da 

Universidade de Pernambuco conceituam, concebem e explicam o movimento 

de gestão presente em seus trabalhos, de acordo com suas condições de 

produção. Em outras palavras: Que elementos conceituais estão contidos em 

suas concepções de gestão? 

O processo de produção do conhecimento sobre o mundo social passa, 

necessariamente, pela reelaboração daquilo que vemos, na forma de 

representações. Ou seja, para tentar compreender o mundo, é preciso, num 

primeiro momento, desconstruí-lo. Assim, o cientista social, ao deparar-se com 

seu “objeto”, precisa desenvolver uma atitude crítica, de modo a “desmontar” 

esse “objeto”, na forma de categorias conceituais, buscando o seu 

entendimento, também enriquecido pela práxis. 

Portanto, nesse movimento de ir e vir, produzir conhecimento científico 

significa fazer aproximações conceituais, de modo a compreender o objeto em 

sua pujança e movimento. Consideramos que o método mais apropriado para 
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reinterpretar o movimento e o sentido das falas, para tratamento e análise das 

informações, é o método de ANÁLISE DE CONTEÚDO. Devido à natureza 

deste trabalho, que objetiva apreender o sentido das comunicações, o 

conteúdo manifesto e latente das falas e escritos dos gestores, organizamos o 

material interpretativo a partir de vários materiais impressos: Relatórios de 

Gestão, Propostas Administrativas, Planos de Gestão, assim como, realizamos, 

também, entrevistas com os gestores das diversas faculdades da Universidade 

de Pernambuco, que, em média, duraram 04 horas, cada uma.  

 

2.2 – As questões da pesquisa 

Considerando que a gestão é algo que está no cotidiano das instituições 

públicas, especialmente na educação, e perpassa esta cotidianidade trazendo 

a possibilidade de articular/construir ou controlar/dominar, e ainda, que traz 

impregnada, em si, a idéia de que o gestor possui o gerenciamento da verdade 

acadêmico-pedagógico e administrativa, buscamos desvelar as concepções, 

intenções e significados dos gestores sobre autonomia e gestão, 

problematizando:  

1) O princípio da Autonomia está contemplado nos discursos dos 

gestores? Qual compreensão de Autonomia eles expressam? 

2) Quais os perfis de gestão que apresentam? 

3) O ideário de gestão democrática, expresso no discurso oficial é 

reproduzido, recriado ou renegado? 
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4) Existe a possibilidade de uma autonomia/gestão de resistência ao 

modelo neoliberal de autonomia universitária? 

5) Os gestores focalizam o trabalho administrativo articulando as 

dimensões jurídico-administrativas e a sócio-organizacional? 

Esta pesquisa tem a intenção de descortinar, explicar, desvelar como a 

gestão da Universidade de Pernambuco tem sido vivida e idealizada, a partir da 

análise das narrativas dos gestores e dos projetos de gestão,. 

 

2.3 – Os dispositivos de interpretação. 

Na busca de um instrumental que possibilitasse uma interpretação 

adequada do material coletado e que, ao mesmo tempo, atendesse aos 

princípios de uma pesquisa qualitativa, optamos, principalmente, pela ‘Análise 

de Conteúdo”, pois, ela, enquanto instrumento técnico, possibilita interpretar as 

comunicações do objeto de pesquisa. Analisar os conteúdos de qualquer 

comunicação, seja ela escrita, falada ou de qualquer outra forma, requer a 

clareza de que os fatos sociais não podem ser apreendidos, apenas, pelo 

caminho da leitura simplificadora do real. 

Essa técnica é interpretativa e possui a finalidade de ultrapassar a 

incerteza e as aparências presentes nas comunicações. O interesse em tais 

análises não é a descrição do conteúdo em si, mas no que eles poderão 

ensinar após o tratamento dos dados. Estes são saberes que poderão ser 

deduzidos dos conteúdos e expressam uma natureza histórica, sociológica, 

pedagógica, entre outras. 
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Bardin (1977, p. 42), assim se refere à análise de conteúdo:  

… o termo análise de conteúdo, designa um conjunto de 
técnicas de análise das comunicações visando a obter, por 
procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do 
conteúdo das mensagens, indicadores (quantitativos ou não) 
que permitam a inferência de conhecimentos relativos às 
condições de produção/recepção (variáveis) inferidas destas 
mensagens.  

 

Entre as diversas técnicas de análise de conteúdo, a mais utilizada é a 

análise categorial. Ela realiza a decodificação de um texto em diversos 

elementos, os quais são classificados e formam agrupamentos de sentido. Tal 

classificação constitui a categorização, utilizada em conteúdos diretos 

(manifestos) e simples. Entretanto, também se pode recorrer à análise por 

temas ou análise temática, que tem a finalidade de interpretar os significados 

de uma comunicação.  

Conforme Bardin (1977, p. 41), é consenso que, ao se tomar a análise 

de conteúdo enquanto instrumento de interpretação das comunicações, 

necessário se faz articular a análise das estruturas semânticas com as 

estruturas de fundo contextual: 

a leitura efetuada pelo analista, do conteúdo das comunicações 
não é, ou não é unicamente, uma leitura à letra, mas antes o 
realçar de um sentido que se encontra em um segundo plano. 
Não se trata de atravessar significantes para atingir 
significados, à semelhança da decifração normal, mas atingir 
através de significantes ou de significados, outros significados 
de natureza psicológica, sociológica, política, histórica, etc. 

 

Portanto, a análise de conteúdo é um método de descrição e de 

interpretação analítica das expressões das palavras, manifestadas através de 
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todas as formas de comunicação, passíveis de quantificação, ou não, e 

expressas por emissores identificáveis. Permite captar quais as estruturas 

utilizadas pelos sujeitos para organizar a sua experiência, quais os significados 

atribuídos ao tema, que é o conteúdo da mensagem. 

 Essa técnica se propõe a buscar outros possíveis significados presentes 

numa mensagem. A análise da informação, contida nos enunciados produzidos 

pelos sujeitos, possibilita uma leitura em profundidade (compreensiva/subjetiva) 

e ultrapassa a leitura topológica (descritiva/objetiva).  

Ao interpretar o texto escrito, se procurou refletir os diversos sentidos 

que as palavras ocultam, permitindo interrogar o discurso sobre o que ele diz e 

quis dizer, fazendo surgir o duplo funcionamento da palavra. Trata-se de trazer 

à luz um pensamento que ficou na sombra; impelir o significado possível para 

fora do seu segredo, interrogando o significante, fazendo falar um conteúdo 

que não estava explicitamente significado. Isto significa que no processo de 

categorização não foram respeitados os critérios de homogeneidade, 

exaustividade, exclusividade, objetividade e pertinência ou adequação. Pelo 

contrário, o processo de construção de categorias resultou de um compromisso 

em torno do referencial teórico disponível e toda a informação contida nos 

discursos.  

Do ponto de vista dos procedimentos, realizamos uma “leitura flutuante” 

das falas. Foi a fase inicial de organização da pesquisa e isto permitiu 

selecionar, organizar, operacionalizar e sistematizar o material coletado. Assim, 

com base nos pressupostos da "Análise de Conteúdo", iniciou-se a análise dos 

dados, adotando-se o seguinte procedimento: a) organização dos dados, 
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através da identificação das falas e dos documentos; b) identificação dos 

sentidos atribuídos à autonomia e à gestão; c) agrupamento das falas e dos 

textos, segundo os sentidos identificados; d) interpretação dos dados. 

 

2.4 – A organização e análise dos dados 

Para a coleta de dados adotamos, como princípio metodológico, a 

perspectiva processual de interação social. Um ponto fundamental foi o 

desenvolvimento da compreensão de que todas as comunicações que estavam 

na nossa presença traduziam-se numa experiência de mundo. Toda vivência é 

experiência de mundo. Concordamos com Joel Martins (1992) que o trabalho 

científico não resulta de uma apreensão direta com o mundo. Assim, as 

técnicas são mediadoras entre o mundo vivido e as experiências que ajudam a 

formar esse corpo de conhecimentos, chamado de ciência. Desse modo, a 

análise de conteúdo é um instrumento que possibilita realizar tal mediação. 

 A impossibilidade de percebermos, diretamente, o real conduziu-nos à 

análise do que está escrito nos discursos produzidos nos documentos da UPE 

e, desse modo, procuramos dialogar com os gestores através de entrevistas e 

conversas informais.  

 

TEMAS BÁSICOS DA ENTREVISTA 

A – História de vida dos entrevistados. Neste momento, buscou-se 

fazer com que os gestores falassem livremente sobre os 
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caminhos que os conduziram a função de gestor, à experiência 

docente. Enfim, foi um momento de apreensão de uma 

realidade não documentada. 

B - A importância do trabalho de gestão para suas vidas no âmbito 

profissional, como ele se vê enquanto gestor, o que pensa de si 

enquanto gestor. 

C – Qual o modelo de gestão que os orienta?   

D – A imagem que possuem do papel do(a) professor(a) no 

processo de gestão. 

E – As dificuldades e desafios para o exercício da gestão. 

F – A Autonomia é percebida como uma prática social? 

G – Existe um Projeto-Político-Pedagógico articulado com o projeto 

de Universidade? 

A idéia de Spink (1996, p. 8) serviu como fundamento para a formulação 

de tais questões, quando considera que  

muito embora os discursos possam ser considerados como os 
protótipos das ações desveladoras do conhecimento, estes 
discursos são sempre pautados por determinações de três 
tipos:o estoque de idéias pertinentes a uma determinada 
formação sócio-cultural – o imaginário social; os processos de 
socialização ou tempo vivido; e o aqui-e-agora da interação. 

 

 Com essas questões, pretendemos aproximarmo-nos das experiências 

dos sujeitos, que não podem ser vistas separadas do cotidiano vivido, de modo 
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que privilegiamos tanto a liberdade discursiva, apesar de um roteiro de 

entrevista semi-estruturado, quanto a leitura dos documentos. As questões 

anteriormente expressadas serviram de roteiro para as entrevistas. Entretanto, 

outras perguntas surgiram, na medida em que as respostas suscitavam outros 

tipos de questionamentos. Cada gestor foi entrevistado, em média, por quatro 

horas, portanto, muita coisa expressada verbalmente teve de ser filtrada para 

que o trabalho de pesquisa não extrapolasse o objetivo principal. 

Outro recurso para a coleta de dados foi a leitura dos documentos 

produzidos pelos gestores e suas respectivas equipes, utilizado para realizar o 

cotejamento entre o dIto e o escrito. 

A descrição analítica de suas falas e concepções foram a última fase do 

procedimento. Como recurso para a interpretação dos dados utilizamos a 

organização dos conteúdos dos discursos. De acordo com Bardin (1977), essa 

fase do método exige a paciência necessária para se fazer a “desocultação” 

daquilo que está escondido, latente – o não dito. É preciso realizar uma 

segunda leitura. Essa atitude requer honestidade e rigor científico. Para o 

processo de análise e discussão dos dados utilizamos categorias 

preestabelecidas, mas tão somente como norteadoras do caminho a ser 

trilhado. Com isto, nossa pretensão era a de evitar a “armadilha” da 

“compreensão espontânea” e, assim, esquecer o essencial: a fidedignidade aos 

significados no material de pesquisa e sua relação com o contexto do qual se 

originou (MINAYO, 1994). 

De acordo com Minayo (1994), analisar qualquer material de pesquisa 

exige do pesquisador três objetivos: 
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• Ultrapassagem da incerteza – É preciso se perguntar se o 

que o pesquisador percebe na mensagem é, realmente, 

verdadeiro, se a leitura que ele está realizando é válida. 

• Enriquecimento da leitura – Ultrapassar a superficialidade, 

a aparência das coisas para compreender os significados 

latentes nas mensagens expressas. 

• Integração das descobertas – Confrontar as descobertas 

num quadro de referência à totalidade social.  

Para a realização de tais objetivos é necessário que o pesquisador faça 

uso dos dados quantitativos e qualitativos, com bastante coerência, para não 

incorrer ora na análise fria e estatística dos dados, ora apenas na análise 

subjetiva, refletida na lente do pesquisador sem, contudo, desvelar o objetivo 

que ele se propôs a pesquisar. Assim, de início, procedemos a uma análise 

horizontal e vertical do conteúdo das entrevistas. Na análise vertical tomamos 

cada entrevista, uma a uma, e isolamos cada um dos temas surgidos em seu 

interior. A seguir, fizemos uma análise horizontal e reagrupamos os temas em 

categorias mais amplas. O critério para tal reagrupamento foi o de proximidade 

conceitual. Depois, o material das entrevistas foi cotejado com o material 

escrito. 

Conforme já afirmamos, para conhecer a realidade da prática de gestão 

das faculdades pertencentes à Universidade de Pernambuco, priorizamos, 

como objeto empírico de estudo, a fala do gestor, seu discurso e os 

documentos. 
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A linguagem foi o caminho metodológico de apreensão de informações e 

indicadora de realidades, para identificar nos discursos dos gestores o 

processo de sentido do trabalho de gestão. Hoje, a linguagem tem sido um 

importante material de pesquisa e tem sido reconhecida como "forma de 

conhecimento e de interação social", especialmente nas ciências sociais 

(MINAYO, 1994).   

Nesse sentido, tomamos a fala dos gestores para captar seu 

conhecimento sobre sua realidade, seu fazer cotidiano e, mais 

especificamente, suas ações imediatas e concepções orientadoras da vivência 

pedagógico/administrativa. Ao mesmo tempo, realizamos análise documental 

com os instrumentos que materializam o fazer do gestor. Muitas pesquisas de 

campo captam a realidade das práticas de gestão a partir das observações do 

pesquisador, o que deixa uma margem significativa de interferências nos dados 

coletados, repercutindo nas interpretações.  

A fala é um modo de expressão do sensível e de relação social, de 

caráter histórico. Essa concepção fundamenta as possibilidades de as falas 

desvelarem os conflitos e as contradições da prática de gestão. A linguagem 

nos dá a possibilidade de objetividade aos dados coletados pela pesquisa de 

campo. 

     

2.5 – Os sujeitos da pesquisa. 

Os sujeitos desta pesquisa foram: o Reitor da Universidade de 

Pernambuco; o Secretário de Ciência e Tecnologia e os Gestores das 
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seguintes unidades da UPE: Faculdade de Formação de Professores de 

Petrolina – FFPP; Faculdade de Formação de Professores de Garanhuns – 

FFPG; Faculdade de Odontologia de Pernambuco – FOP; Faculdade de 

Ciências Médicas – FCM; Faculdade de Enfermagem Nossa Senhora das 

Graças – FENSG; Faculdade de Administração e Ciências Econômicas – 

FCAP; Escola Superior de Educação Física – ESEF; e Escola Politécnica – 

POLI. 

DOCUMENTOS QUANTIDADE 

          
Projetos de Gestão 

                  
 10 

        
Regimento da Universidade 

                   
 01           

  
Material de Campanha Política 

  
 06                   

 
Relatórios de Atividades      

 
 13                   

       
   Total............................. 

 
 30                   

 

 

2.6 – As Intenções e o tempo d a pesquisa 

Investigamos desde os meados da década de 90 aos dias atuais. A 

escolha dessa linha de tempo justifica-se pela agudização das questões que, 

paulatinamente, têm retirado, da instituição universitária pública, gratuita e de 

qualidade, um reconhecimento social e o amparo estatal para esse nível de 

escolarização, de forma a observar as firmes orientações do atual projeto 

neoliberal, em curso na sociedade, o que vai nos possibilitar melhor 
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compreensão das questões a serem tratadas no cômputo geral das medidas 

adotadas. 

 Entendemos que se pretendemos investigar a compreensão e os 

mecanismos de gestão democrática que têm sido desenvolvidos pela UPE, no 

âmbito da reitoria, ao mesmo tempo em que nossa intenção é analisar a prática 

de gestão desenvolvida localmente em alguns campi da UPE, não podemos 

ignorar as diversas compreensões sobre autonomia, que podem estar 

presentes nos documentos e nos discursos de alguns sujeitos responsáveis 

pela gestão da UPE, assim como, a possível articulação entre o projeto 

institucional de gestão da reitoria e a percepção de gestão que subsidia os 

discursos falados e escritos dos demais gestores.  

Compreendemos que este estudo tem a sua importância porque uma 

das funções da pesquisa científica qualitativa é penetrar na esfera do mundo 

vivido, ou como Habermas (1990) se refere, penetrar na AÇÃO 

COMUNICATIVA, e isto se refere à maneira como os sujeitos percebem e 

vivenciam sua realidade social. Vivemos quase que totalmente mergulhados 

pela AÇÃO INSTRUMENTAL que a sociedade, estruturada de modo a garantir 

a reprodução material e institucional, nos direciona pelo mecanismo regulador 

do dinheiro ou do poder. Portanto, esta pesquisa se insere na perspectiva que 

busca a associação entre as duas esferas do mundo: o vivido e a do sistema, 

ou seja, busca estabelecer uma correspondência entre a esfera do sistema 

representado pelo trabalho e/ou reprodução material com a esfera da interação 

e/ou reprodução simbólica. 
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Nessa perspectiva, este trabalho de investigação entende que é no 

contexto das linguagens, das falas, das intenções e das representações que as 

normas, as regulações, são afirmadas, assim como, é nesses discursos 

teóricos/práticos que, também, podem estar o questionamento das normas 

sociais e as suas legitimações, que permitem construir movimentos de 

resistência no processo de construção de gestão educacional. 

Esta é uma pesquisa que caracterizamos como de investigação crítica, 

uma vez que, visa à compreensão profunda da realidade sócio-histórica dos 

sujeitos e de sua capacidade coletiva para transformar essa realidade. Os 

problemas vividos na prática educacional universitária são muitos e não se 

restringem, apenas, ao aspecto da gestão, mas o movimento gestão é um 

espelho expressivo de como os agentes participantes estão construindo a 

educação e a formação. 

Para finalizar, esta pesquisa se desenvolveu em torno de inúmeras 

reflexões que circundam a natureza da instituição universitária, principalmente 

no aspecto voltado para a mobilização para mudança, uma vez que o discurso 

da autonomia tem estado presente nos discursos, mas bem pouco realizado na 

prática, tendo em vista que a universidade pública brasileira tem sido tributária 

das oscilações político-ideológicas dos governos que se sucedem, sempre 

atendendo às perspectivas liberais, sem capacidade de organizar e gerir um 

projeto próprio sob o qual possa ficar aberta ao controle democrático da 

sociedade civil. .Este capítulo expressa não só os caminhos metodológicos que 

percorremos para juntar o quebra-cabeça – as linguagens, os discursos, as 

intenções escondidas –, mas, também, revela parte dos argumentos teóricos, 
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nos quais nos apoiamos, e as expectativas que acalentamos com esta 

investigação.  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 3 – A HISTÓRIA DA UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

3.1 – Contextualizando a História: a criação da Universidade de 
Pernambuco 

 
“Sob o domínio invisível mais poderoso  

do mercado, o conhecimento é tido  
como a maior riqueza das nações,  

o principal motor de desenvolvimento’’  

                               (DIAS SOBRINHO, 1999). 

 

É salutar iniciar este histórico fazendo uma retomada na história do 

ensino superior do Brasil, uma vez que, na sua construção, podemos apontar 

traços de semelhança, que podem nos amparar na tentativa de compreensão 

de fenômenos que se manifestam em práticas atuais e que, por isso, servem 

de elementos explicativos para a realidade presente, hoje, na UPE. 

O ensino superior no Brasil teve seu início no ano de 1808, no momento 

em que o príncipe regente D. João VI aqui chegava e instituía, através da 

eminência do decreto régio, o curso médico–cirúrgico e a Faculdade de 

Medicina da Bahia. 

Mas, efetivamente, as demandas sobre educação superior, nos anos 20 

e 30 do século XX, foram conseqüências de diversas transformações que 

estavam acontecendo no mundo. O Brasil se sentia secundarizado em relação 
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aos outros países, de modo que foram criados diversos cursos isolados, para 

atender à demanda. Em 1823, portanto, logo após a independência, foram 

discutidos projetos para a criação de uma universidade brasileira. Todavia, no 

tocante à educação popular, conforme afirma Chizzotti (2001, p. 66) “a tarefa 

da educação popular era considerada de menor importância para a elite 

governante”. Isto se confirma, principalmente, porque os filhos das camadas 

mais ricas podiam continuar seus estudos em Coimbra. Dessa maneira, para 

atender aos anseios de um país em situação de igualdade cultural com outros 

países mais adiantados, a educação superior passou a ser foco mais 

privilegiado, ao contrário da educação para a maioria da população mais 

carente. 

Foi com a Reforma Francisco Campos, em 1931, que a universidade 

brasileira começou ser reestruturada. O que predominava, na época, era um 

acúmulo de cursos isolados na profissionalização e na formação técnica. 

De acordo com Azanha (1996, p. 201): 

A primeira universidade que consegue se formar com esse 
espírito e organização, de acordo com o decreto federal, é a 
Universidade de São Paulo em 1934. Resulta da aglutinação 
de diversas faculdades, e para os cursos da Faculdade de 
Filosofia, Ciências e Letras da USP, são convidados 
professores estrangeiros: ao todo, 13, dos quais seis franceses, 
quatro italianos e três alemães. 

 

 Conforme a frase acima, o surgimento da universidade brasileira, além 

do problema de uma política pública sólida para a educação superior, isto é, 

que contemplasse o financiamento, a democratização do acesso e a criação de 

cursos de qualidade, ainda havia o problema de docentes qualificados para a 
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tarefa, apesar de inúmeros filhos da elite serem diplomados na França, 

Portugal ou Alemanha.  

Se na Europa havia um movimento pela emancipação da mentalidade 

religiosa e de revolução científica, no Brasil, ainda havia a luta pela 

implantação da educação superior e pela consolidação dos níveis mais básicos 

de ensino. As idéias européias faziam eco no Brasil, embora as pedagogias 

progressistas, as ciências aplicadas, as grandes idéias revolucionárias 

tivessem chegado um pouco que tardiamente no nosso país, isto só acelerava 

o desejo da sociedade por uma educação que ajudasse a construir o livre-

pensar. Mas, que universidade nós tínhamos? Apenas um conglomerado 

urbano de faculdades, sem articulação, sem proposta político-pedagógica 

articulada aos novos modos de pensar (as idéias socialistas, por exemplo) 

Anísio Teixeira (1964, p. 43) considera que: 

a Universidade entre nós, nunca foi propriamente humanista 
nem de pesquisa científica, mas simplesmente profissional, à 
maneira de algumas universidade antigas (...) na realidade, 
nem influência americana, mas francesa e certos lampejos 
germânicos são as forças mais visíveis. No fundo, o substrato 
português e talvez ibérico. 

 

A reflexão acima demonstra a fragilidade e a descaracterização com que 

o ensino superior surgia no Brasil. Mal estruturado, híbrido, com evidente 

tradição de ensino e pouca extensão e pesquisa (FÁVERO, 1977). 

Decorrido o primeiro período de luta pela implantação da universidade 

brasileira, Fávero (1977, p. 73), investigando a situação de expansão no 

período de 1960-1973 aponta: 
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a) não há coerência entre a professada igualdade de 
oportunidades, fundamentada no mérito, e a política de 
expansão do ensino superior; assiste-se uma proliferação de 
instituições superiores mantidas pelo setor privado e 
conseqüente aumentos de vagas neste setor; 

b) o problema parece ser de aumento das possibilidades de 
acesso ao Ensino Superior público; pela expansão das 
matrículas nos estabelecimentos existentes e pela criação de 
novas instituições públicas. Embora isto não cerceie a iniciativa 
privada, postula, no entanto, o caráter fundamentalmente 
público da educação, a responsabilidade específica do Estado 
nesse setor. 

 

A Universidade Estadual de Pernambuco pertence a este contexto de 

luta para existir de modo articulado, com qualidade de educação e sem manter 

a fragmentação que inicialmente caracterizou sua existência. A UPE tem uma 

história de quase um século, pois, na composição das Faculdades que 

integram a Universidade, há casos de instituições que foram criadas há 36 

anos, como é o caso da FFPNM, e outras há quase 100 anos, como é o caso 

da Escola de Engenharia Politécnica. 

Antes da criação da Universidade de Pernambuco, foi instituída a 

Fundação de Ensino Superior de Pernambuco/FESP, devido à determinação 

política do governador Paulo Pessoa Guerra que, sob a égide do Estado, quis 

estabelecer uma instituição que congregasse unidades educacionais 

preexistentes e que também pudesse incorporar outras. 

Portanto, a origem da FESP, em 1965, deveu-se ao fato de existirem 

parcos recursos para seu custeio e outras necessidades, e encontra-se 

associada ao grupo pioneiro da Faculdade de Ciências Médicas, para dar 

continuidade à obra magnífica, iniciada em 26 de Fevereiro de 1950. 
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A FCM lutava com muitas dificuldades financeiras, como instituição 

privada, o que era comum às entidades do ensino médico, pois, naquela época 

se dizia que a sua situação “é, então, considerada calamitosa, impondo 

soluções imediatas. Nem federalização, em estadualização, nem agregação” 

(ROCHA, s/d, p. 26). 

Àquela altura (1965), outra Faculdade se aliava a FCM, pelas mesmas 

razões e pelas dificuldades de se manter e se custear. Tratava-se da 

Faculdade de Odontologia de Pernambuco. 

Por outro lado, em 1956, o então governador do Estado criou a Escola 

de Administração Pública. Logo, a idéia da iniciação da Fundação Educacional, 

feita pelas Faculdades de Ciências Médicas e Odontologia, incluiria a Escola 

de Administração no corpo desse novo organismo Educacional. 

Entendeu o governador que, em vez de repassar recursos isoladamente, 

deveria se criar uma Fundação que, recebendo do Estado, pudesse repassá-

los para as Faculdades integradas. 

Assim, pela Lei nº 5.736, de 25 de novembro de 1967, iniciativa do poder 

executivo, autorizava-se a criação de Fundação de Ensino Superior de 

Pernambuco, nos termos de Lei Federal 21-024 de Dezembro de 1961, de uma 

Fundação, com sede e foro na cidade do Recife. 

Após a Legislação, integrou-se a FFSP à Escola Politécnica de 

Pernambuco, considerada uma Escola antiga e tradicional, a qual foi criada em 

1912; a Faculdade de Enfermagem Nossa Senhora das Graças, entidade 

privada, reconhecida de valor, fundada pela associação de São Vicente de 
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Paulo, em 1945. Esta Faculdade foi a primeira Escola de Enfermagem, de nível 

superior, criada em Pernambuco. Em dezembro de 1966, o próprio governador 

do Estado criou duas Faculdades de Formação de Professores, sendo uma em 

Nazaré da Mata e outra em Garanhuns, em dezembro de 1966. 

Com este aglomerado foi assim criada a Fundação de Ensino Superior, 

passando a ser uma Fundação de direito privado, instituída pelo Estado e 

outras entidades, destinando-se a implantar e manter a futura Universidade de 

Pernambuco. 

Com a Lei nº 5.736, de 25 de novembro de 1967, é atribuída à FESP, a 

responsabilidade de manter Faculdades, cursos e institutos de Ensino Superior, 

admitir a incorporação de novos estabelecimentos, mediante pronunciamento 

do seu conselho de Educadores e homologação do governo do Estado. 

Também, a mesma legislação destina à FESP autonomia didática, 

administrativa, financeira e disciplinar.   

Dentre outras providências administrativas, a Lei autorizou um crédito, 

no valor da época, de C$100.000,00 (cem milhões de cruzeiros), através da 

Secretaria de Educação e Cultura, com custeio inicial para a instalação da 

FESP e instituiu, em 1966, que o orçamento do Estado conseguiria uma 

dotação inicial de 2% dos impostos de vendas e consignações.   

A Lei Estadual nº 5.921, de 13 de dezembro de 1966, autorizou o 

governo do estado “a participar como uma das instituidoras do ato constitutivo 

da FESP, de modo que esta, como pessoa jurídica de direito privado, fosse 

implantar a Universidade de Pernambuco”. 
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Posteriormente, foram incorporados à FESP as Faculdades de 

Educação Física de Pernambuco e a de Formação de Professores de Petrolina 

e, ainda, o Instituto de Ciências Biológicas. 

A Escola Superior de Educação Física, criada pelo Decreto nº 1368, de 

15 de Maio de 1946, foi incorporada à FESP pelo Decreto-Lei nº 222, de 16 de 

março de 1970. A Faculdade de Formação de Professores de Petrolina foi 

criada pela Lei municipal nº 31, de 29 de outubro 1968, sendo que, somente 

em 1970, com a Lei nº 55 de 17 de dezembro, pelo poder Executivo municipal, 

foi autorizada a ser transferida para a FESP. E, finalmente, o Instituto de 

Ciências Biológicas, criado em 1976, com a finalidade de ministrar as 

disciplinas básicas dos cursos da área de saúde. 

Pela Lei nº 5.921, de 13 de Dezembro de 1966, os trabalhos 

prosseguiam na busca da consolidação do objetivo maior, o reconhecimento da 

Universidade, o que só veio com a portaria nº 964, de 12 de Junho de 1991, 

em que o Ministério de Educação reconhecia, então, a Universidade de 

Pernambuco que teve, como já exposto, sua base fundada na antiga FESP. 

Desse modo, a Universidade de Pernambuco inicia sua história, 

baseada nas Faculdades isoladas, com objetivas proposições diferentes, que 

se uniram para afinar ações e cortes, que vieram caracterizar o fazer 

Universitário.  

Segundo o Relatório de Atividades da UPE, de 2003 (UPE, 2003), hoje, 

a Universidade de Pernambuco oferece um trabalho de Formação, de natureza 

construtiva e inclusiva, uma vez que a questão social é um dos elementos de 
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relevância em sua administração. Sua atuação está voltada para a formação, 

produção e difusão do conhecimento científico. Assim, promove o 

desenvolvimento social, econômico, político, cultural e tecnológico. É a única 

Universidade Estadual de Pernambuco, como, também, é a única interiorizada. 

É, portanto uma Universidade multi-campi, descentralizada, no que se refere ao 

espaço físico, pois possui seis (06) campi. O campus de Santo Amaro, onde 

estão situadas a Faculdade de Ciências Médicas, a Faculdade Superior de 

Educação Física, a Faculdade de Enfermagem Nossa Senhora das Graças e o 

Instituto de Ciências Biológicas. O campus da Madalena, composto pela Escola 

Politécnica de Pernambuco e a Faculdade de Administração. O campus de 

Camaragibe, pela Faculdade de Odontologia de Pernambuco. O campus de 

Nazaré da Mata, pela Faculdade de Formação de Professores de Nazaré da 

Mata. O campus de Garanhuns, pela Faculdade de Formação de Professores 

de Garanhuns. E o campus de Petrolina, pela Faculdade de Formação de 

Professores de Petrolina. 

Segundo o Relatório de Atividades, a Reitoria, como executivo superior 

da Universidade de Pernambuco, congrega, ainda, seu complexo de área de 

Saúde: Centro de Saúde Materno Infantil, mais conhecido pela comunidade 

como maternidade da Encruzilhada, tida como de referência no estado, e o 

Hospital Universitário Osvaldo Cruz. Este complexo de Saúde está vinculado à 

formação dos alunos das áreas de Saúde. 

Compõem, também, a UPE as Escolas de ensinos fundamental e médio, 

ou seja, Escola do Recife, e 03 Escolas de Aplicação nos Campi de Nazaré da 

Mata, Garanhuns e Petrolina. 
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Hoje, a interiorização da Universidade é também promovida pelo 

PROGRAPE (Programa Especial de Pedagogia), que atende a 103 municípios 

do Estado. 

Sua comunidade acadêmica é constituída de 794 docentes, 19.136 

discentes de graduação, 1.926 de pós-graduação e PROGRAPE e 3.541 

funcionários técnicos administrativos. Também o convênio com o Movimento 

dos Sem Terra (PRONERA) vem alfabetizando centenas de pessoas, em 

diversos assentamentos. Atualmente, a Faculdade de Formação de 

Professores de Nazaré da Mata implantou um curso normal médio para dar 

continuidade ao processo de formação, assim como formar mão de obra 

especializada, que possa dar continuidade na alfabetização. 

Outro programa viabilizado pela UPE é o de Educação de Jovens e 

Adultos, organizado e desenvolvido em parceria com a Prefeitura do Recife e 

com a Universidade Federal de Pernambuco, onde o mesmo tem ajudado, 

tanto na formação dos licenciandos, assim como ampliando o raio de ação da 

função social dessa universidade. 

Todavia, essa instituição tem se defrontado com inúmeros impasses 

políticos e financeiros, em que pese sua importância para o cenário sócio-

educacional do estado de Pernambuco, pois, dentre outras investidas, a partir 

dos anos de 1999 a 2000 foi alvo da discussão sob a possibilidade de ser 

transformada em Organização Social, um estado administrativo ainda pouco 

claro em sua definição, mas, certamente, direcionado ao atendimento das 

condições impostas pela reconfiguração do Estado e de sua 
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desresponsabilização pelo ensino superior e pelo compromisso da educação 

pública gratuita e de boa qualidade.  

Atualmente, a UPE continua ligada, diretamente, ao governo do Estado, 

sendo que, depois de pertencer à Secretaria de Educação do Estado, hoje, 

pela Lei complementar nº 49, de 31 de janeiro 2003, passou a ser vinculada à 

Secretaria de Ciências e Tecnologia. Nessa transição, a Universidade, apesar 

de apresentar um trabalho de natureza social que vem atender aos reclames 

de uma Universidade voltada para todos, não tem, ainda, um projeto que 

delineie suas ações de forma mais ampla, embasado no suporte social, 

político, econômico e financeiro. 

Entretanto, após a sua incorporação à Secretaria de Ciência e 

Tecnologia, buscou referência na Secretária de Educação e não encontrou 

registro de um projeto de universidade, o que deu início a uma discussão que 

incluiu a UPE no I Seminário Estadual de Políticas Públicas. Assim, provoca-se 

a criação de um espaço de construção de um projeto político para a 

Universidade de Pernambuco, de forma a assegurar o ensino, a pesquisa e a 

extensão, com a participação de ampla representação da comunidade 

acadêmica.  

Esse movimento, apesar de não ser objeto deste trabalho, tem sido por 

nós acompanhado, por nos ter permitido acompanhar, de perto, os avanços e 

recuos das equipes técnica e central, a mobilização dos representantes do 

movimento docente e discente, traduzindo uma organização de lutas e de 

forças que, certamente, se reproduzirá um pouco no trabalho a que ora nos 
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propomos e que, de dentro para fora, reflete essa correlação de forças e de 

reconhecimento, ou questionamento, do trabalho institucional. 

 

3.2 – A estrutura organizacional da UPE 

A Universidade de Pernambuco possui o sistema de eleição, distribuído 

da seguinte maneira: quatro anos para o Reitor e Vice-Reitor, os quais deverão 

ser professores, com reconhecida liderança acadêmica, escolhido em processo 

eleitoral, dentre os professores da carreira do magistério, em efetivo exercício e 

nomeados pelo Governador do Estado. As eleições são regulamentadas e 

organizadas, assim como supervisionadas pelo Conselho Universitário, 

obedecendo o princípio da paridade entre os segmentos discente, docente e 

técnico-administrativo. Os Diretores e Vice-Diretores das respectivas 

faculdades também são eleitos, com voto paritário, e são nomeados pelo 

Reitor, permanecendo no cargo durante quatro anos. Também são eleitos, por 

dois anos, os gerentes dos departamentos. Cargos de coordenação, como, por 

exemplo, coordenação da pós-graduação e extensão, coordenador de 

graduação, entre outros, são cargos comissionados, escolhidos pelos 

respectivos dirigentes. 

Os órgãos colegiados superiores são: Conselho de Ensino, Pesquisa e 

Extensão, Conselho Universitário, e Conselho de Graduação, mas, cada 

Faculdade possui o Pleno de Departamento, onde as decisões são tomadas 

pelos docentes, em nível específico. Em seguida, temos o Conselho 

Departamental, o qual congrega representantes dos demais departamentos, 
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representantes dos alunos e representantes docentes, assim como 

coordenadores de pesquisa, de extensão, de graduação e coordenação 

pedagógica.  

A UPE é uma Universidade dinâmica, que tem respondido aos desafios 

constantes da sociedade: aumentando o número de vagas em alguns cursos, 

realizando concursos para aumento qualificado do seu quadro docente, 

investindo na melhoria da titulação dos professores, criando cursos novos ou 

melhorando a matriz curricular dos já existentes, abrindo acesso aos serviços 

universitários, tais, como “Programa Universidade Aberta à Maturidade”; 

serviços de atendimento hospitalar e odontológico gratuitos; atendimento 

psicológico aos pacientes terminais; e abrindo os portões para a comunidade 

carente participar do programa de esportes. A UPE também tem se voltado 

para o desenvolvimento científico e cultural da região, investindo, 

principalmente, na área da saúde e da engenharia. 

Todavia, muitas debilidades ainda existem e todos que compõem o 

quadro de funcionários da UPE estão conscientes de que muito necessita ser 

feito. Citamos como debilidades: 

• Desarticulação entre o ensino de graduação e o da pós-

graduação. 

• Excessivo comprometimento do trabalho docente em sala de aula 

e pouco tempo para a pesquisa. 

• Pouca produção acadêmica docente. 
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• Ausência de reflexão mais profunda sobre alternativas de 

mudanças. 

• Instrumentos de avaliação que ficam mais no âmbito interno das 

faculdades e não se articulam com o plano da reitoria 

• Precária articulação entre ensino, pesquisa e extensão. 

• Pouca articulação entre as faculdades. 

• Inexistência de um projeto político-pedagógico. Cada faculdade 

elaborou o seu, sem articulação com a proposta de Universidade 

da reitoria. 

• Morosidade nas decisões acadêmicas e administrativas. 

• Excessiva compartimentalização da estrutura departamental. 

• Necessidade de revisão das coordenadorias da reitoria e de suas 

relações externas. 

• Precária estrutura de comunicação e de canais de informação, 

principalmente para as faculdades que se situam no interior de 

Pernambuco. 

Estes são alguns dos problemas, das fragilidades, que conseguimos 

detectar no âmbito da UPE. Entretanto, não se pode dizer que não existe um 

esforço para superá-las. Ao longo dos últimos quatro anos tem se tentado 

realizar seminários temáticos sobre Avaliação, Formação do Educador, entre 

outros. Convidados importantes têm sido trazidos para que ajudem na reflexão 

quanto ao sujeito que queremos formar, como, por exemplo, Leonardo Boff. 
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Toda a situação de debilidade pela qual passa a UPE é resultado, tanto 

da evolução histórica dos modelos de estrutura das universidades, baseada em 

uma estrutura tradicional6, como, pela falta de recursos públicos, destinados a 

sua manutenção. Desta maneira, tem sido quase obrigatório cobrar pelos 

serviços prestados à comunidade, e todos os cursos de graduação só podem 

ser sustentados mediante o pagamento dos alunos, apesar dos reclamos, das 

resistências e manifestações de toda a comunidade da UPE por uma educação 

pública e gratuita. 

 

3.3 – A busca pela construção da autonomia da UPE. 

A Universidade de Pernambuco, enquanto universidade pública, foi 

instituída pela Lei 10.518, de 29 de novembro de 1990. Desde o ano 2000, a 

UPE deixou de estar vinculada à Secretaria de Educação e está subordinada à 

Secretaria de Ciência, Tecnologia e Meio Ambiente do Estado de Pernambuco. 

Preocupada com a direção que esta Secretaria tem dado às questões de 

ensino, pesquisa e extensão, e com o corte crescente de financiamento, a UPE 

enviou um Projeto de Lei (2000, p. 01) para o Poder Legislativo, com a 

finalidade de obter, constitucionalmente, algumas garantias para a sua 

autonomia, como pode se ler abaixo: 

Ficam assegurados a UPE, de acordo com o Art. 191 da 
Constituição do Estado, os recursos orçamentários e 
financeiros previstos nesta lei, cuja aplicação observará as 
normas constantes na legislação em vigor e, especialmente, as 
referidas no Art. 37 da Constituição Federal. 

                                                
6 Machado & Silveira (1998, p. 97) identificam que as instituições podem ser agrupadas em três 
tipos: tradicional – linear, funcional, modalidade de comissão ou colegiado; divisional – a base 
é o território e a clientela; e a temporária – com base em projetos. 
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No mesmo documento se lê:  

caberá ao Poder Executivo transferir, diretamente a 
Universidade de Pernambuco, os recursos que lhe forem 
destinados no orçamento do Estado para o respectivo exercício 
financeiro, que serão aplicados consoante as deliberações do 
seu Conselho Universitário (PROJETO DE LEI, 2000, p. 01). 

 

A ênfase na questão do financiamento não quer dizer que a UPE 

compreenda autonomia apenas por este viés, mas, as condições materiais 

mínimas necessitam serem dadas, uma vez que a UPE é considerada uma 

universidade pública e, portanto, deveria ser genuinamente gratuita. A 

Constituição Federal de 1988 consagra autonomia universitária, em seu artigo 

207, enfatizando que: “As universidades gozam de autonomia didático-

científica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial e obedecerão ao 

princípio da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão” (BRASIL, 

Constituição Federal, 1988). 

É possível perceber que a letra da Lei considera que o papel da 

universidade não deve ser apenas de repassadora de conhecimentos, mas 

geradora destes. Todavia, a autonomia não se detém apenas à liberdade de 

definir caminhos de ensino e de pesquisa, mas está conectada a outros 

aspectos, entre os quais: reforma dos estatutos e regimentos, eleições diretas, 

criação de cursos. Essa autonomia a UPE já conquistou, entretanto, conforme 

Oliveira & Scmidt (1999, p. 7): 

A autonomia universitária, além de ser afetada, subordinada 
pelo interesse público, exercido pela capacidade de soberania 
implícita ao Estado Representativo, diz respeito, não somente à 
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organização universitária. Dela, também, derivam direitos 
protetivos ao exercício da liberdade acadêmica de seus 
docentes. Há, necessariamente, estreita vinculação entre as 
liberdades fundamentais da comunidade universitária 
(liberdade científica) e a organização e gestão universitárias. 

 

Em relação aos direitos protetivos, conforme expressam esses autores, 

a UPE deseja legalidade nos aspectos econômicos, em relação à transferência 

de recursos e liberdade na aplicação dos mesmos, o que não implica negar a 

prestação de contas, assim como deseja que o governo de Pernambuco 

assuma despesas outras, tais, como: pagamento de precatórios, contratação 

de professores substitutos e de funcionários temporários; repasse regular do 

percentual mínimo previsto em Lei (4% da receita tributária arrecadada pelo 

Estado), pelo governo de Pernambuco. 

A autonomia da UPE fica comprometida não só pelos poucos recursos 

financeiros que possui, mas pela pressão social em torná-la, de fato, uma 

instituição de caráter público, sem pagamento de mensalidades e sem 

cobrança das inúmeras taxas. Os salários dos servidores são também outra 

fonte de reclamações, que provoca restrições na qualidade do trabalho de 

ensino, pesquisa e extensão. Por outro lado, se a UPE tem autonomia para 

captar recursos, o mesmo não se pode dizer do seu uso, da sua distribuição 

interna, uma vez que tem de se adaptar ao limite de gastos impostos pelo 

Estado. 

Muitos obstáculos, que dificultam a construção da autonomia, são 

enfrentados: 

• É vedada a abertura de concurso público. 
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• É proibido afastamento de servidores ao exterior que implique 

despesas para o Estado, sem autorização do governador. 

• O Plano Plurianual de todas as faculdades está subordinado ao 

limite orçamentário, estabelecido pela Secretaria de 

Administração e Finanças do Estado. 

Essas foram algumas das dificuldades que apontamos no percurso de 

existência de UPE que, por princípio, deveria gozar de autonomia política e de 

gestão, sabendo atender aos princípios da legalidade, da democracia, da 

pluralidade, tendo em vista realizar a sua função de transformação social e 

socialização do conhecimento produzido. 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 4 – CONCEPÇÕES E MECANISMOS PARA  
A CONSTRUÇÃO DA GESTÃO 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

4.1 – Introdução 

 

“A mais sublime das aventuras é um  
mergulho na paixão. Seus resultados são 

imprevisíveis, a realização de um  
produto é irrelevante, o próprio mergulho é a  

razão de ser dele próprio. O exercício do 
pensamento deveria ser sempre uma destas 

aventuras; a universidade, o principal  
local de sua prática” 

                       (HOLANDA, 2000}. 

 

A paixão de mergulhar na aventura da pesquisa e a universidade como 

espaço deste exercício é o que nos trouxe até aqui, como recomenda a 

epígrafe acima. Este trabalho é o resultado de um desafio a que nos propomos, 

sendo que este capítulo apresenta a análise dos dados que coletamos. A 

linguagem é um ato complexo, não é transparente, mas tem em si a 

possibilidade da comunicação como diálogo, como um ato de contrato entre 

falantes e ouvintes, que se supõe inteligível, verdadeiro, sincero e justificado 

(MARCONDES, 1992).  

Neste sentido, a intenção deste capítulo é sistematizar e analisar os 

dados dos conteúdos dos discursos produzidos pelos documentos oficiais e 

pelas falas dos gestores entrevistados, em relação às suas concepções sobre 
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gestão e mecanismos utilizados para a construção do Projeto de Gestão da 

Universidade de Pernambuco. Nesta pesquisa, buscamos investigar se a 

gestão realizada na UPE está mais próxima de uma gestão democrática ou de 

uma gestão nos moldes do gerencialismo, e as implicações disto para a 

construção da autonomia e da universidade democrática. Independente da 

vontade dos sujeitos existe uma estrutura, e a gestão se constrói nesse espaço 

público de relações entre o desejo e o real. 

Buarque (2000, p. 218) entende que  

em uma sociedade em transição, como a do Brasil, para 
cumprir seu papel social, de formar o saber necessário para a 
construção da sociedade desejada, a universidade tem de se 
adiantar: realizar uma reforma em sua estrutura, no seu 
conteúdo e na sua prática de ensino, sem perder de vista o 
compromisso específico de servir ao social, com o saber que 
gera. 

  

Então, amparada por essa idéia de Buarque (2000), em primeiro lugar, 

tentamos não desvincular as concepções de gestão, presentes nas falas e 

documentos dos diretores das faculdades da Universidade de Pernambuco, 

das concepções da função social da universidade expressas pelo Secretário de 

Tecnologia do Estado – à qual a UPE está ligada –, assim como, o que o reitor 

da Universidade de Pernambuco também expressa sobre essa questão. 

Em segundo lugar, apresentaremos uma sistematização da leitura geral 

das compreensões das faculdades participantes do estudo, em relação ao seu 

papel na construção de práticas democráticas de gestão, considerando o 

princípio de autonomia como aquele que melhor expressa os caminhos de 

superação das contradições e dos obstáculos vivenciados no dia-a-dia de uma 
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IES. A autonomia a qual nos reportamos ainda está amparada nos princípios 

estabelecidos por Humboldt (apud HABERMAS, 1993), onde ele, ao criar a 

Universidade de Berlim, preconizava autonomia institucional; liberdade 

acadêmica; escolha de dirigentes de acordo com as regras da instituição; 

integração entre ensino, pesquisa e ciência; e verbas públicas para viabilizar a 

materialidade das funções do ensino superior.  

A visão de Humboldt difere da do neoliberalismo, que direciona a 

autonomia aos ditames do mercado, onde a palavra de ordem não é o 

financiamento da educação pública, mas que cada uma possa captar seus 

próprios recursos. As universidades terão que procurar seus meios de 

subsistência e impõe o regime celetista para o contrato de trabalho. Na medida 

em que o Estado vai se desobrigando da responsabilidade com a universidade, 

vai, ao mesmo tempo, aumentando o seu controle sobre as universidades por 

meio de “contratos de desenvolvimento institucional” (AMARAL, 2003; 

GENTILLI, 2001; CHAUÍ, 2001) 

Além das características acima, a autonomia a que nos reportamos, 

aponta para o jogo da interdependência da universidade com o meio sócio-

cultural e histórico, contribuindo para a constituição de sua função social. É 

uma autonomia que busca a emancipação através da interação entre os atores, 

que realizam, alteram, escolhem, criam e conquistam o direito de definir as 

prioridades, as metas e as proposições político-pedagógicas e administrativas, 

longe do discurso neoliberal que associa autonomia com a privatização dos 

bens produzidos historicamente. 
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Para analisarmos as concepções de autonomia nas falas dos gestores, 

tomamos como quadro de referência as dimensões propostas por Wanderley 

(2003, p. 72-74): 

1 – DIMENSÃO ADMINISTRATIVA: compreende a não 
ingerência externa no governo da universidade e a 
possibilidade de autogoverno. Esta autonomia consiste na 
possibilidade de montar uma estrutura administrativa mais 
consentânea com a realidade e o momento histórico e a 
possibilidade de que se constituam soberanamente tipos de 
órgãos e formas de co-governo, bem como modalidades de co-
responsabilidade entre os setores acadêmico e administrativo. 

2 – DIMENSÃO FINANCEIRA: compreende a independência 
de injunções quanto aos recursos externos alocados e 
independência no emprego das verbas no âmbito interno. 

3 – DIMENSÃO DIDÁTICA: diz respeito à possibilidade de 
conduzir sem restrições as atividades de ensino e aprendizado. 

4 – DIMENSÃO TÉCNICO-CIENTÍFICA: refere-se à 
possibilidade da universidade poder escolher os seus valores e 
determinar os seus objetivos, de poder empregar técnicas e 
elaborar uma ciência adequada à realidade, de viver o 
pluralismo ideológico, de discutir políticas governamentais de 
desenvolvimento e apresentar modelos e propostas 
alternativas. 

5 – DIMENSÃO POLÍTICA: mesmo estando presente 
necessariamente nas demais dimensões citadas, pode ser 
entendida em separado no sentido daquela autonomia que 
permite à universidade determinar sua política de ensino, 
pesquisa e extensão, dentro do direito da liberdade do 
pensamento, de livre manifestação de idéias, de exercício 
crítico dos modelos políticos e da política nacional. 

 

Dentro deste parâmetro, buscamos investigar as concepções dos 

gestores sobre autonomia e gestão e se suas concepções e práticas de gestão 

estão próximas de quais paradigmas de gestão. Reconhecemos a existência 

de possibilidades potenciais que poderá contribuir para a superação da atual 

forma de organização do trabalho de gestão e de construção do projeto de 

universidade. Nestas possibilidades potenciais está incluída a dimensão sócio-
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organizacional, própria das organizações democráticas que consideram a 

instituição não apenas como instância hetero-organizada para a reprodução, 

mas como instância auto-organizada para a tomada de decisões, a partir da 

interação entre os diversos atores que dela fazem parte.  

Intrínsecos a essas possibilidades estão os limites, numa relação 

dialética, os quais são estabelecidos pelas relações de poder e pela  estrutura  

organizacional da instituição, ou seja, os limites ocorrem quer pelas  definições 

de  políticas públicas e da lógica social dominante, quer pelas condições de 

produção do trabalho de gestão.   

Conforme explicitamos no capítulo sobre a metodologia da pesquisa, 

utilizaremos a técnica de análise de conteúdo, cujo objetivo é analisar, 

sobretudo, as formas de comunicação verbal, escrita ou paralinguística, que se 

desenvolvem entre os indivíduos. De acordo com Bardin (2000), a análise de 

conteúdo visa a obter, por procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição 

do conteúdo das mensagens, indicadores quantitativos/qualitativos, que 

permitam a interpretação e a inferência de conhecimentos relativos das 

mensagens. 

Este capítulo procederá, em primeiro lugar, à descrição analítica, ou 

seja, à exploração do texto que possibilitará descobrir os núcleos de sentido 

que compõem as comunicações e que dão significado para o objetivo analítico 

visado – no caso desta pesquisa, o sentido da autonomia e o sentido da gestão 

democrática. Apresentaremos os dados através de “Narrativas” e Tabelas. 

Acreditamos que esta forma de apresentação ajudará na demonstração do 

discurso (entrevistas e documentos analisados). 
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4.2 – Contradições e Concepções de Autonomia: as falas do Reitor e do 
Secretário de Ciência e Tecnolog ia 

Muito apropriadamente, Buarque (2000) afirma que as universidades, 

em suas origens, não foram gerentes, mas pensadores intelectuais que 

combatiam as idéias repressoras e os dogmas daquele tempo. No Brasil não 

foi diferente; intelectuais como Darcy Ribeiro, Anísio Teixeira, Florestan 

Fernandes, Marilena Chauí, entre tantos outros, contribuem com o mérito 

intelectual e a força política para conceber uma universidade de qualidade 

social.  

Para Buarque (2000, p. 162):  

Para a crise que vive hoje o Brasil, um bom gerente, sem ser 
um líder intelectual, poderá conduzir a universidade 
organizadamente para a mesmice, sem fazê-la cumprir sua 
missão de preparar-se para o futuro. O que se necessita na 
direção da nossa universidade é de liderança intelectual. 
Capacidade de imaginar o futuro do mundo, o papel que terá o 
conhecimento e que rumos e prioridades devem ser 
estabelecidos: como organizar o saber no presente para que 
ele possa evoluir em sintonia com o almejado futuro. Para 
atravessar a crise, será necessária uma grande competência e 
sensibilidade política, para que haja apoio interno e externo às 
necessidades da universidade. . 

 

A materialização da função social da universidade, portanto, está 

vinculada à forma como os seus docentes participam do esforço de fazer 

avançar o conhecimento, de modo que contribua para intervir e melhorar o 

contexto sócio-cultural. Na busca de delinear se a UPE está desenvolvendo 

sua função social, perguntamos ao reitor dessa instituição: 

•  A UPE tem realizado, de modo satisfatório, a sua função social? 
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“1 – Tem, mas poderia fazer mais. A Universidade de Pernambuco, 

como uma universidade pública, ligada, estruturalmente, às 

questões desse estado, poderia fazer um pouco mais. Dentro dos 

limites da universidade, ela tem realizado, de modo satisfatório, sua 

função social, no sentido de que ela desenvolve um programa ligado 

às questões sociais e não de soluções técnicas. Poderia fazer mais”. 

2 – Falta à universidade um apoio estrutural e uma percepção 

filosófica interna disso. A mudança de comportamento da 

universidade está acontecendo da maneira natural, como tem que 

ser, em médio prazo. Nós temos uma sociedade interna da 

universidade ainda arraigada a formações estruturadas em trinta 

anos atrás, sob o ponto de vista de comportamento com relação a 

atrito, novas formas de mudança, comportamentos pedagógicos, a 

relação com os jovens.  

3 - Temos que trazer para dentro da estrutura dos cursos o que a 

sociedade realmente espera: professores que entendam que os 

alunos que estão aqui dentro são alunos universitários, e não, 

alunos de cursos, que estão formando sua cabeça, sob o ponto de 

vista do ser humano em relação à própria sociedade em que vive. É 

evidente que a universidade pode contribuir muito mais para essa 

relação social”. 

A fala, acima, expressa uma compreensão que a universidade é um 

território de tomada de decisões, mas que, em parte, está limitada pelas 

normas e valores do macro-sistema e que não depende, apenas, dos atores 
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sociais. Inferimos que a mudança de comportamento à qual o reitor se refere, 

está ligada à necessidade de mudarmos os paradigmas de pensamento e, 

conseqüentemente, a estrutura dos modos de produzir conhecimento, de 

maneira que os nossos docentes percebam a sua função e os outros, dentro de 

uma relação mais interdisciplinar, com menos barreiras e mais parcerias; que 

os alunos sejam sujeitos de uma atuação pedagógica que, ao saírem da 

universidade, continuem como agentes de transformação social, e não, apenas 

sujeitos que irão exercer uma profissão.  

A função social da UPE é exercida na medida em que seus agentes 

conhecem as necessidades da sociedade, não somente articuladas aos 

ditames do mercado, mas, principalmente, voltadas ao bem-estar, à cultura, à 

liberdade e à formação de tecnologias apropriadas para fazer materializar tais 

funções. Essa interpretação se confirma nos objetivos da Universidade de 

Pernambuco, que é o de aproximar a universidade da sociedade, por meio de 

processos que possibilitem modos de gestão mais compartilhados; construir e 

consolidar um projeto político-acadêmico, sustentado pelos princípios de 

autonomia, descentralização e participação, norteado pela relevância científica 

e compromisso político-social (PROGRAMA DE GESTÃO, 2002). 

O Reitor da Universidade de Pernambuco aponta, em diversas falas e 

documentos, que, para exercer sua função social adequadamente na UPE, 

necessita estar na agenda da política pública de educação do Estado. Nesse 

sentido, o Secretário de Educação e Tecnologia nos respondeu à pergunta 

abaixo, da seguinte forma:  
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• QUAL O ESPAÇO QUE O ENSINO SUPERIOR OCUPA NA AGENDA DA 
SECRETARIA? 

 

“Um espaço muito importante, inclusive por ter sido a definição 

desse espaço, de maior atenção da Universidade Estadual de 

Pernambuco, que nos orientou na decisão, no segundo período do 

Governo de Jarbas, de transferir a UPE, da supervisão da Secretaria 

de Educação para a Secretaria de Ciências e Tecnologia. O 

Governo teve o entendimento da importância que o ensino superior 

tem para o nosso Estado. O espaço que estamos dedicando, 

inclusive da minha agenda, é um espaço grande e importante”. 

A fala do Secretário se contrapõe à realidade, uma vez que a prioridade 

que se tem dado são às faculdades da UPE que podem oferecer um produto 

imediato à população, como, por exemplo, as faculdades de Engenharia e de 

Medicina, ao contrário das faculdades de formação de professores, uma vez 

que o ensino e a pesquisa neste campo possuem uma conotação diferente 

daquelas faculdades que possuem ciências aplicadas e, portanto, de valor 

imediato. 

Como projeto para contemplar a Universidade de Pernambuco, o 

Secretário afirmou que: 

“Existe um projeto em duas frentes: uma, nós temos que procurar, 

na medida do possível e do ponto de vista financeiro do Governo do 

Estado, atender algumas das demandas mais antigas da UPE. E a 

outra, trata-se da questão do futuro. Então, nessa primeira frente, 

nós tomamos algumas iniciativas importantes. Recentemente, como 



 

 

109 
 

resultado desse trabalho, teve-se o entendimento do Fórum, que era 

da UPE e, decidimos tomar a iniciativa de contratar profissionais por 

concurso público (professores, médicos assistenciais, enfermeiros e 

técnicos), para poder atacar um dos problemas que era o de 

pessoal. Além dessas medidas, mais recentemente, O Governo do 

Estado também resolveu intervir, de forma emergencial, na questão 

do Hospital Oswaldo Cruz, em particular, na questão de 

medicamentos, fazendo, por exemplo, uma ponte extraordinária. É 

de responsabilidade do Governo do Estado pagar por 

medicamentos, fazer o custeio dos hospitais, que, no acordo firmado 

com o SUS, é uma atividade a ser cobrada pelo SUS. Estamos 

negociando com o Ministério da Saúde para minorar os problemas 

na administração hospitalar. Essas são medidas, por exemplo, do 

que estou chamando de frente emergencial. A outra é uma questão 

mais estrutural, e nós estamos encaminhando, nesse 2º semestre, o 

contexto da disposição de um projeto de autonomia da Universidade. 

Esclarecemos, que quando o Secretário fala que contratou profissionais 

por concurso, esqueceu de frisar que estes não são estatutários; são regidos 

pelas normas da CLT. Houve um movimento dentro da UPE contrária a essa 

nova disposição, mas, infelizmente não houve força política o suficiente para 

vetar tal dispositivo. 

Nossa intenção também era saber qual a compreensão de autonomia 

que o Estado tem assumido, uma vez que se evidencia a alteração das 

políticas de financiamento da educação superior, assim como um 
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redirecionamento do papel social da universidade. Com a perda da autonomia 

acadêmica, agrava-se a autonomia financeira, contribuindo para a perda da 

nossa identidade e o enfraquecimento da nossa cultura e do conhecimento que 

tentamos construir. Constata-se a privatização crescente do ensino superior. 

Então, á qual autonomia estamos nos referindo?  

 

• A SECRETARIA TEM SE DEBRUÇADO SOBRE OS DISCURSOS DE BUSCA 
DE AUTONOMIA QUE A UPE TEM EXIGIDO. MAS, QUAL A COMPREENSAO 
DA SECRETARIA SOBRE AUTONOMIA?  

 

“Sim, nós temos nos debruçado, desde o primeiro momento que 

assumi essa nova responsabilidade, que é fazer a supervisão 

administrativa da Universidade. Desde o primeiro momento, 

propusemos ao próprio Fórum, ampliar esse processo de discussão 

principal, que foi ao longo das nossas reuniões, sendo atropeladas 

por razões das demandas emergenciais a que já me referi, 

anteriormente. Mas, esse é o assunto a que vamos voltar no 

segundo semestre. Então, temos discutido, sempre, no Fórum e 

temos buscado fazer estudos comparativos com situações 

semelhantes. Dentro do Governo do Estado, estamos criando as 

condições para uma discussão sobre esse projeto de autonomia, 

que não é uma questão só da UPE. Até, felizmente, porque se cria 

um espaço mais ampliado de discussão, que é um assunto que está 

na agenda nacional. Então, temos nos debruçado, sim. E a nossa 

posição sobre o projeto de autonomia vai sendo construída e obtida 

no âmbito da discussão, no segundo semestre, no Fórum. Nós não 
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temos posições pré-definidas, e estamos avaliando as diversas 

alternativas para garantir a autonomia responsável; a autonomia que 

busca os interesses sociais e maiores do estado de Pernambuco,. 

como creio que essa é, também, a busca da própria Universidade. 

Posso dizer que há, claro, um ponto de partida, de convergência, 

que é aquela da autonomia com responsabilidade em relação ao 

futuro do Estado, as demandas sociais do estado, por uma 

Universidade”. 

As palavras da fala acima expressam uma idéia de democracia e de 

autonomia liberal, caracterizada pela idéia de focar o estado como primordial 

neste processo de lutas, em outras palavras, o interesse maior é o projeto do 

Estado para si, entretanto, a Universidade de Pernambuco tem se reconhecido 

enquanto um espaço público, ou seja, um local de liberdade de opinião e está 

buscando dialogar com as diversas instâncias sociais. 

No bojo deste diálogo, também buscamos identificar os caminhos que a 

Universidade de Pernambuco tem percorrido para construir seu projeto de 

autonomia. 

 
• A proposta de autonomia apresentada pelo MEC satisfaz as 

perspectivas da UPE? 
 
Nesse sentido, o Secretário de Ciência e Tecnologia afirmou que: 

 

1 – Não, de jeito nenhum! A autonomia da Universidade de 

Pernambuco passa por uma relação social inteligente dos órgãos 

sociais, que cobram e que devem cobrar dela. A autonomia dota a 
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Universidade de uma responsabilidade que vai de administrativa até 

à sua compreensão de formação da nova ciência, com absoluta 

liberdade. Liberdade esta que não se expressa no processo de que 

aqui se faz o que quer. A autonomia passa por um processo de que 

os professores sejam livres para pensar que as pesquisas, 

produções e normas de questionamento pedagógico aqui dentro 

tenham uma forma de se expressar. 

2 – A autonomia se restabelecerá com a proposta do MEC para as 

universidades estaduais e, particularmente, para a nossa, quando 

nós tivermos no estado de Pernambuco uma liberdade por exercer 

isso. Essa autonomia não significa que a Universidade estará livre 

de conjunto regulamentar de estrutura pública. Essa proposta não é 

boa porque não se relaciona com os textos orçamentários do estado. 

Então, não tem sentido. A universidade está com todo o processo de 

autonomia pronto. Ela pode até errar porque é natural que uma 

universidade, com tão pouco tempo… Professores que estão aqui a 

mais de 10 anos estão construindo essa nova relação. É evidente 

que esse grupo, pela maturidade, pela educação desse novo 

processo, pode cometer alguns erros. Isso é autonomia, mas 

precisamos estabelecer, urgentemente, com o estado uma relação 

econômica dessa autonomia (Entrevista realizada em agosto de 

2004). 

As mudanças a serem instituídas pelos diversos níveis do sistema de 

educação, por meio de emenda institucional, lei complementar ou ordinária, 
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chegaram até a UPE, conforme expressa a fala do Secretário de Tecnologia. O 

Artigo 207 da Constituição define autonomia universitária de forma bastante 

genérica: “As universidades gozam de autonomia-didático-científica, 

administrativa e de gestão financeira e patrimonial, e obedecerão ao princípio 

de indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão”.  

Chauí (2000) ressalta que a idéia de autonomia possui múltiplas 

características, mas, o termo vem da palavra grega que indica que autonomia 

significa ser autor do nomos, ou seja, da norma, da regra e da lei (p.204). 

Sendo assim, a autonomia deve garantir à universidade pública a construção 

dos seus próprios critérios de regulamentação e de normatização. A 

autonomia, neste caso, possui um caráter mais político e social do que 

econômico. A fala do Secretário de Tecnologia contempla essa compreensão 

de autonomia, mas, deixa, também, expressa uma preocupação com a relação 

da universidade com o aspecto financeiro do Estado. De certo modo, isso 

reflete as imposições que a universidade pública vem sofrendo para adaptar-se 

ao modelo de gerenciamento empresarial.  

A autonomia acadêmica e de decisão política da UPE vêm sendo 

gradualmente substituída pelo sentido administrativo, conforme a política 

estadual para a Universidade, que se espelha nas orientações políticas do 

Banco Mundial. Segundo Chauí (2000, p. 204), expressando sua preocupação 

com a força que o neoliberalismo vem assumindo diante das políticas públicas 

para a educação,  

a autonomia passou a significar uma capacidade operacional 
de gestão de recursos públicos e privados, não mais o modo 
de inserção da instituição universitária num sistema nacional de 
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educação e pesquisa nem sua forma de ralação com a 
sociedade e o Estado. 

 

Nesse mesmo caminho de análise, Gentilli (2001) demonstra que, 

apesar do insistente discurso sobre a autonomia da universidade, o que se 

constata é a precarização da mesma, principalmente por causa do 

empobrecimento da extensão, que passou a ser um serviço vendido para a 

sociedade e, da mesma forma, com as pesquisas, que estão restritas a poucas 

áreas científicas. Assim, a autonomia não está pronta, como se refere o 

Secretário de Tecnologia, mas, ao mesmo tempo, em sua fala existe o termo 

processo. Interpretamos, portanto, que sua intenção é a de expressar que, 

potencialmente, a autonomia política e social da UPE está sendo construída. 

Confirmando a existência do empobrecimento da autonomia 

universitária, prevista por Gentili (2001) e Chauí (2000), as palavras do reitor da 

UPE explora a relação entre a manutenção de uma universidade com um 

caráter público, mas, com uma gestão quase privatizada: 

 A gestão da universidade é democrática do ponto de vista de sua escola 

e da própria reitoria. Eu concordo, plenamente, com a primeira parte. A 

Universidade cresceu nesses 13 anos. Nós crescemos, nós mudamos de 

secretaria porque a universidade não precisa estar ligada à secretaria. Mas, 

estamos, sem dúvida, vivendo uma crise com o governo. A universidade 

aumentou sua matrícula, seus custos, mas, não conseguiu aumentar seu 

quadro de professores e funcionários. Nós tínhamos colocado editais para 

concursos, isso é autonomia, e o estado não permitiu. Então, nós tivemos que 

recuar. Nós podemos fazer isso quando o estado permite, como aconteceu 
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agora, onde o mesmo abriu 200 novas vagas no nosso quadro, permitiu uma 

ampliação, mas, isso não responde à necessidade da universidade. 

Continuamos em crise e precisamos, fundamentalmente, de melhores 

recursos, maiores salários.  

Constatamos que o reitor da UPE reconhece que não tem sido fácil 

administrar a UPE em meio a uma crise econômica e política, que ela 

vivencia com o governo. Como assumir o compromisso com a produção de 

novos conhecimentos e com o desenvolvimento de projetos pedagógicos e, 

ao mesmo tempo, lutar contra a privatização da Universidade? Como manter, 

em seu regimento, o caráter público da instituição, mas, ao mesmo tempo, 

cobrar pelos serviços ofertados? A UPE vive uma situação contraditória e 

conflitiva. Compreendendo que o projeto institucional é criado a partir da 

articulação com o processo acadêmico e administrativo, indagamos ao reitor:  

• Em qual compreensão de Autonomia a Reitoria se apó ia para 
desenvolver o seu trabalho de Gestão? 

“Fundamentalmente na compreensão constitucional e nós temos a 

obrigação de respeitar o nosso estatuto de regimento e entender o 

que é isso. A reitoria tem se voltado fortemente para isto. 

Evidentemente, que como a universidade é um instrumento 

educacional, ela pode sofrer modificações de normas aplicativas, de 

acordo com suas necessidades. Coisas que se aplicavam há 13 

anos, quando a universidade foi criada, já não se aplicam mais. Essa 

modificação deve levar o gestor a ter compromisso de ousadia para 

esse tipo de alteração. Eu acho que o que tem levado a gente a 

pensar é isso”. 
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Autonomia se constrói a partir de um projeto de universidade que retome 

a qualidade de sua função social. Toda instituição, em princípio, possui uma 

função social, mas, qual é a qualidade dessa função social? A chave dessa 

resposta, talvez esteja na visão do que seja a tão falada autonomia, assim 

como nos mecanismos para realizá-la no contexto real. Daí questionamos: 

• O que tem sido feito, em sua gestão, para materializar essa 
concepção de autonomia? 

 

“Essa questão de autonomia, na minha gestão, tem sido um tema 

abordado freqüentemente. Nós temos tentado, freqüentemente, 

estabelecer esse compromisso, que deve ser cultuado por todos, 

dentro de uma universidade. Nós temos, ainda, receio de 

movimentar este tipo de autonomia aqui dentro, mas nós 

continuamos numa luta perene, para que se estabeleça, dentro da 

universidade, uma autonomia que gire desde pagamento de pessoas 

a aumento de salários. A experiência de algumas outras 

universidades tem levado a UPE a pensar um modo de como 

adequar isso. Nós temos encontrado uma resistência enorme de 

como colocar essa autonomia para fora da UPE, em relação ao 

Estado”. 

A resposta do reitor não aponta para os mecanismos utilizados para 

construir a autonomia, mas, percebemos uma preocupação com os recursos 

financeiros enquanto elementos constitutivos para a autonomia pretendida pelo 

reitor: liberdade, para aumento de salários, pagamentos e a participação do 

Estado com o financiamento da UPE.  
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Na visão de Leher (2001, p. 154)  

a competência de a universidade gerir e administrar, de modo 
autônomo, seus recursos financeiros, como: centralização do 
controle e da emissão do pagamento dos docentes fora do 
âmbito universitário; vinculação do salário a critérios de 
avaliação docente por meio de instrumentos quantitativos e 
anti-acadêmicos, estabelecidos em âmbito externo à 
universidade… 

 

têm contribuído para o esvaziamento da autonomia universitária. Voltar-se para 

a autonomia no âmbito meramente econômico ou normativo ajuda a reforçar as 

políticas para a educação estipuladas pelo Banco Mundial, que está consoante 

com o modelo neoliberal de autonomia, ou seja, o mercado determina todas as 

dimensões da universidade: currículo, gestão, avaliação, tempo, pesquisa, etc. 

Mas, a preocupação expressada pelo reitor com as condições econômicas da 

UPE são pertinentes, uma vez que, conforme transcrevemos abaixo, constata-

se uma ausência de diálogo em relação ao financiamento da UPE pelo Estado 

de Pernambuco. Outras questões foram postas nas entrevistas, realizadas em 

agosto de 2004: 

• As po líticas públicas es taduais para o financiamento do ensino 
superior têm contemplado d e modo satisfatório a UPE? 

“De forma nenhuma! Até porque não existe política do estado para 

financiar sua universidade. Existe uma discussão perene do Estado 

com sua universidade para resolver problemas particularmente 

emergenciais da nossa unidade de ensino, saúde e etc. Não existe 

uma política que chegasse aqui e… Por exemplo, estamos em 

setembro, vamos resolver algo para 2005. O Estado não estabelece 

uma discussão com a universidade nesse sentido”. 
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A reestruturação da UPE torna-se difícil porque não existe um diálogo 

com o Estado sobre o projeto deste para a educação superior. Inúmeras vezes, 

a UPE tem sido ameaçada pelo Estado de uma privatização oficial, e a 

negação do Estado em assumir suas responsabilidades é um obstáculo para 

que a UPE possa cumprir sua função social de modo razoável. Cada vez mais, 

observamos que o aluno da UPE não é mais o aluno das classes populares, 

mas aqueles que podem manter os custos da Universidade, principalmente, em 

cursos considerados de elite, como, Medicina, Odontologia, Economia e 

Administração. 

Até mesmo, os cursos oferecidos no interior do Estado, possuem uma 

procura por alunos do Recife e Grande Recife, de modo que a interiorização da 

universidade vem perdendo o seu caráter político e servindo muito mais aos 

que estão em condições econômicas e de formação para competir. Os alunos 

das faculdades do interior também não são mais, em sua maioria, oriundos de 

escolas públicas, mas, uma boa parte deles está vindo de escolas particulares, 

ou parte da formação é mista. Essas informações são obtidas através do 

levantamento do perfil do alunado das faculdades localizadas no interior de 

Pernambuco, principalmente Nazaré da Mata, cuja procura pelos cursos são de 

70% de alunos do Recife e Grande Recife. Em Garanhuns também se observa 

uma migração de alunos oriundos do Recife, apesar de ser um quantitativo 

menor (em torno de 20%), mas não deixa de ser um dado importante para a 

análise deste novo perfil das faculdades do interior, pertencentes a UPE.  

Questionamos ao reitor sua visão sobre o ajuste estrutural do Governo 

Estadual e suas conseqüências para a qualidade do ensino na UPE:  
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“Tem trazido conseqüências muito drásticas. O ajuste estrutural do 

governo passou por algumas coisas terríveis. Você avaliar o 

tamanho da máquina do estado, pelo número de pessoas que 

trabalham para essa máquina, é uma coisa; agora, você avaliar o 

tamanho da necessidade do estado e da sociedade, para que a 

máquina zele a outra… Um bom governo se estabelece quando dá 

conta, ou seja, um médico ou um professor tem condições de dar 

uma boa aula. Então, a tentativa do governo, nesses últimos 6 anos, 

de enxugar essa máquina e criar caminhos complicados para essa 

máquina, como terceirizar serviços ou criar projetos de gestão 

privadas, de modo que possa exercer sobre ela algum tipo de 

controle… O que, na minha ótica, deve acontecer. 

Quando a universidade pensa que tem que ter um grupo de 

professores fixos, mas, que, com possibilidade de crescimento de 

acordo com o crescimento dela, na sua área de estudo e ensino, 

isso não é dado à universidade. Quando a universidade quer um 

número de funcionários x, porque cresceu, o governo não aceita”.  

Ficam evidentes, durante toda a entrevista, os obstáculos enfrentados 

pela UPE, para construir uma autonomia possível. O Estado vê a educação 

como uma mercadoria; com as atitudes acima descritas pelo reitor da UPE, se 

evidencia a intenção de elitização do ensino superior.  

Em um período onde se defende a inclusão, a educação democrática, a 

educação com qualidade social, acadêmica e política, assiste-se a redução dos 

gastos governamentais destinados à UPE, a ausência de manutenção do seu 
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sistema de ensino e a implantação de mecanismos que obrigam a UPE a 

buscar recursos privados: venda de serviços, cobrança por cursos de pós-

graduação, cobrança de mensalidades, etc. 

Existem diversas tentativas da Reitoria da UPE, tentando apresentar um 

projeto de lei ao Governo de Pernambuco, que lhe garanta alguma autonomia 

financeira, como a que está tramitando no Poder Legislativo: 

Art 3º – A autonomia didático-científica consiste na liberdade 
para estabelecer políticas e concepções pedagógicas em 
relação à geração, organização, sistematização, transmissão e 
disseminação do conhecimento. 

Art. 5º – Caberá ao Poder Executivo transferir, diretamente à 
Universidade do Estado de Pernambuco, os recursos que lhe 
forem destinados no orçamento do Estado para o respectivo 
exercício financeiro, que serão aplicados consoante as 
deliberações do seu Conselho Universitário. 

Art. 7º – Os recursos orçamentários e financeiros destinados à 
UPE, que constarão obrigatoriamente de rubrica própria no 
orçamento do Estado, serão calculados, anualmente, com base 
na receita tributária, prevista para o respectivo exercício 
financeiro. 

Parágrafo 1º – Para o exercício de 2005 fica garantido o 
repasse, em duodécimos, até o último de cada mês, dos 
recursos consignados no orçamento anual do Estado. 

Parágrafo 2º – Nos exercícios subseqüentes, é assegurado o 
percentual mínimo de 5% da receita tributária arrecada pelo 
Estado.(PROJETO DE LEI/2005). 

 

Entretanto, ainda não há uma resposta, por parte do Poder Legislativo, 

de como ficam as garantias de autonomia financeira da UPE, o que cria uma 

situação vulnerável e de dúvidas de como a universidade enfrentará e 

responderá às suas inúmeras demandas. 
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O Projeto de Lei visa a garantir alguma estabilidade de recursos 

destinados a UPE, uma vez que se tem verificado que o repasse tem sido 

insuficiente, conforme demonstramos abaixo: 

No documento comparativo Receita do Estado X Repasse dos Recursos 

à UPE estão os seguintes dados numéricos, obtidos na Coordenadoria Geral 

de Orçamento – Pró-Reitoria de Planejamento/UPE, em 2004. 

:ANOS Repasse do Estado. 
% sobre a Receita Total 

1995 2,15 

1996 2,08 

1997 2,11 

1998 1,32 

1999 1,42 

2000 0,93 

2001 1,07 

2002 0,96 

2003 1,03 

 

Embora a Receita Orçamentária do Estado tenha aumentado, o mesmo 

não se constata em relação à UPE:  
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RECEITA TOTAL DO ESTADO: 

1995 – 1.996.442.400,00 

1996 – 3.046.610.200,00 

1997 – 2.756.141.300,00 

1998 – 4.496.648.200,00 

1999 – 4.283.428.100,00 

2000 – 7.109.517.800,00 

2001 – 5.800.987.700,00 

2002 – 6.740.469.100,00 

2003 – 7.002.263.300,00 

 
Fonte: Coordenadoria Geral de Orçamento. Pró-Reitoria de  

Planejamento/UPE, 2004. 

 

Tem sido particularmente difícil para a UPE sua auto-sustentação, com 

índices de repasse insuficientes e oscilantes, principalmente nos últimos quatro 

anos, uma vez que o governo do Estado vem mantendo um percentual quase 

inalterado de repasse, enquanto as necessidades da instituição vêm 

aumentando em proporção inversa. 

Para finalizar a nossa entrevista com o reitor, perguntamos sobre os 

pilares básicos do projeto político-pedagógico de sua equipe, para a UPE, uma 

vez que nos interessava conhecer em que projeto os diretores das diversas 

faculdades se orientam, para organizarem seus planos de gestão e 

materializarem suas propostas político-pedagógicas em âmbito mais 

específico. Obtivemos, então, a seguinte resposta: 



 

 

123 
 

“1 – Prioridade absoluta na qualificação dos professores; 

atendimento a eles para que pudessem estar sintonizados e, 

conseqüentemente, terem uma relação muito perto dos seus alunos, 

de modo que essa relação professor-aluno possa estar sendo 

exercida de forma boa, clara. É nisso que a universidade tem 

investido 70% do pouco que arrecada”. 

“2 – Formar pessoas, mantê-las em sintonia com o mundo, viajando, 

participando de congresso, e etc. A universidade tem que continuar 

fazendo isso. Essa relação não acontece somente dentro do 

computador ou dentro das salas; ela se exterioriza”. 

“3 – A outra é criar, dentro do âmbito das escolas, uma possibilidade 

de atender essa demanda de crescimento da ciência. Sem isso, não 

dá”. 

“4 – A outra é a qualificação, que tem trazido muita dificuldade com 

relação à infra-estrutura da universidade com relação ao seu 

patrimônio humano”.  

Nas palavras acima, podemos vislumbrar que o projeto político-

pedagógico da UPE, apesar das dificuldades apontadas pelo reitor, tenta 

assegurar a estabilidade do corpo docente, através de sua permanente 

qualificação e da sua autonomia pedagógica e científica, assim como, pela 

formação de um quadro politizado e participativo.  

Tal compreensão pode ajudar a formar um corpo docente mais 

consciente de sua importância no processo de permanente construção da 
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universidade, mas, não deixa de inquietar com a agudização dos problemas 

políticos e econômicos que deve ser enfrentados, de modo que, uma 

comunidade politicamente consciente e atuante necessita de uma comunidade 

essencialmente pública, construída em um ambiente democrático, para que 

possa exercer o poder da palavra e da mediação. A autonomia e a gestão 

democrática fazem parte de projetos que estão em disputa: um, pertencente ao 

Banco Mundial e o outro, à sociedade democrática. Resta encontrar o caminho 

melhor, através do diálogo, para redefinir o papel e o poder da universidade no 

espaço social. 

 

4.3 – Concepções de Gestão: as falas dos gestores 

 Identificamos, no contexto administrativo das Faculdades analisadas, 

que o elemento que permite a possibilidade de intervenção dos gestores é a 

sistematização e a organização do PLANO DE AÇÃO DE GESTÃO. Este fato 

poderá ser justificado, historicamente, pela própria função do trabalho do 

gestor, isto é, nenhum gestor realiza o seu trabalho sem um plano, sem um 

projeto de acompanhamento das suas ações, conforme pudemos constatar nos 

documentos analisados. Todos os gestores possuem um projeto onde buscam 

imprimir um sentido às suas práticas. É notável a investigação de Boutinet 

(2002) sobre a cultura de projetos que se estabeleceu em todo o mundo 

ocidental, a partir do ideário norte-americano.  
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A supervalorização do projeto, que o autor citado chama de “condutas 

de antecipação” das pessoas que estão nos postos de comando, tornou-se 

algo instituído, quase uma imposição para todas as instituições: 

Essa abundância excessiva de projetos é mais particularmente 
sensível em nosso país, o primeiro, segundo sabemos, que fez 
da elaboração de projetos uma obrigação legal estabelecida 
pela autoridade legislativa em suas leis de orientação, ou 
executiva, através de seus decretos, portaria, notas de 
serviço...quer se trate do projeto de estabelecimento, do projeto 
de serviço, do projeto de orientação...Essa obrigação de se 
colocar em criatividade se assemelha muitas vezes à figura da 
denegação e expressa uma espécie de nonsense através da 
busca forçada de sentido (BOUTINET, 2002, p. 14). 

 

A investigação de Boutinet (2002) não desvaloriza a idéia de projeto 

enquanto elemento constitutivo da orientação para a conduta do trabalho, mas, 

existe uma crítica em relação ao ato de construir projetos, porque vem se 

tornando um ato individual, sem vínculo social. Nessa direção, corre-se o risco 

do projeto tornar-se um desregulador social, alienante e caracterizado pelo 

ativismo. As culturas de projeto estabeleceram-se a partir da idéia moderna de 

dominação do tempo e do futuro. Todos querem controlar, precipitar os 

acontecimentos. Isto é próprio da nossa cultura tecnológica, voltada muito mais 

para o tempo da ação, do fazer, do que para o tempo da existência. 

Esta seção tem a finalidade de analisar os conteúdos dos discursos dos 

projetos dos gestores das faculdades pertencentes à Universidade de 

Pernambuco, de modo que, as contribuições de Boutinet (2002) no campo da 

construção de projetos são relevantes para o estudo, aqui em foco. Assim, 

amparada na compreensão de Boutinet (2002), priorizamos direcionar o olhar 

em busca de elementos que demonstrem se os projetos de gestão da UPE 
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estão caracterizados pelo individualismo e pelo ativismo ou apresentam as 

características de um projeto com vínculo social, e, portanto, democrático. 

A cultura do projeto de gestão está tradicionalmente ligada ao 

planejamento, ou seja, projetar é planejar, de modo que o planejamento vem se 

tornando uma das principais funções do gestor e, muitas vezes, configura-se 

na sua principal atividade. Alguns autores (VEIGA, 2002; PARO, 2001) 

observam que a natureza do planejamento tem evoluído, passando de uma 

visão que a restringia às preocupações financeiras e orçamentárias imediatas 

para a acentuação de perspectivas impregnadas da idéia de desenvolver a 

capacidade de previsão em todos os setores.  

Foi, sobretudo, a partir dos anos 50, que a idéia de planejamento 

adquiriu a possibilidade de visão em longo prazo, principalmente, por causa da 

influência dos planos qüinqüenais, tão propalados e defendidos pelo Estado de 

bem-estar-social. Mais tarde, na década de 60, estes se desdobraram em 

planejamento estratégico e planejamento operacional, e visavam à melhoria da 

estratégia organizacional (CHAUÍ, 1999; TRINDADE, 1999). 

Nos anos 70, a gestão começou a assumir-se como estratégica, 

também, como um processo de formulação e implantação de planos que 

orientam a organização, englobando quer o planejamento estratégico quer as 

decisões operacionais e o funcionamento da organização. Ainda nos anos 70, 

verificou-se, por razões várias, a crise da noção de planejamento, acusada de 

veicular uma visão de estabilidade, de se ter transformado num processo 

meramente administrativo, que não dá conta do desenvolvimento de novas 

operações ou atividades, que limita o diagnóstico do contexto aos fatores 
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econômicos, reduzindo, por conseguinte, a criatividade e a utilização de 

métodos modernos de análise estratégica. 

A participação coletiva na gestão das instituições de educação constitui, 

hoje, um dos temas mais presentes na agenda das reformas educacionais, em 

diversos países e é, também, um discurso que está presente nas falas e nos 

documentos da reitoria da UPE: 

Portanto, conscientes dos graves problemas e sérios desafios a 
serem enfrentados, torna-se imprescindível à mobilização de 
todos que fazem a UPE (DIAS, 1999, p. 1). 

Implantação do planejamento participativo, tornando 
transparente a captação, alocação e aplicação dos recursos 
financeiros... […] Garantia de representatividade de todos os 
segmentos universitários nos colegiados (Dias, 1999, p. 4). 

 

As expressões “participação”, “planejamento participativo”, 

“representatividade” estão presentes, repetidas diversas vezes, em todos os 

documentos analisados, assim como a idéia de manutenção da comunicação 

entre os vários segmentos constitutivos da universidade. Essa intenção está 

claramente expressa no documento da Faculdade de Ciências Médicas: 

“Manter permanentemente aberto um canal de comunicação com o corpo 

docente, discente e dos servidores, de modo a permitir a tomada de decisões 

de forma conjunta e compactuada” (FACULDADE DE CIÊNCIAS MÉDICAS, 

2002, p. 04). 

 Existe um aparente consenso sobre a necessidade de participação de 

todos os segmentos da instituição, conforme mostram as falas dos gestores 

entrevistados: 
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QUADRO 3 – PLANEJAMENTO PARTICIPATIVO NA GESTÃO 

     FACULDADES ATRIBUIÇÃO DE SENTIDO 

        ICB “o planejamento que nós temos é o plurianual. ...são 
ouvidos todos os responsáveis pelos setores 
administrativos da Faculdade. Na medida do possível ele 
é intensivo”. 

       FOP “…nós tivemos que pagar para fazer o Plano Estratégico 
de Administração para os quatro (04) anos”. 

      ESEF “O plano de gestão foi construído por um grupo de 
professores, alunos e funcionários... Foram feitas várias 
reuniões para a construção desse plano”. 

       FFPP “Estamos ouvindo os professores, os conselheiros, a 
congregação e mostrando o que devemos avançar e 
quais as dificuldades”. 

    POLITÉCNICA “A participação tem sido boa... Vai fazendo parte do dia-a-
dia, a gestão compartilhada e a transparência; a gente 
sente que há um maior engajamento”. 

        FFPG “Nosso projeto é administrar com democracia… ouvir as 
pessoas… ver as dificuldades…”. 

      FENSG “A comunidade acadêmica tem sido parceira. Lógico que 
o processo de gestão é desgastante, porque, realmente, 
nós temos momentos de idas e vindas”. 

 

Embora a maioria das falas expresse que o “planejamento é 

participativo”, que “a comunidade acadêmica tem sido parceira”, que a gestão 

“é compartilhada”, outros elementos desmentem tais afirmações. Por exemplo, 

tem sido uma prática comum, embora não explicitamente revelada, 

“encomendar o projeto político-pedagógico”, como exemplifica a fala do 

dirigente da FOP (cf. Quadro acima). Também constatamos, na observação de 

algumas práticas, onde projetos administrativos antigos, desarticulados das 

novas necessidades da universidade, são utilizados como o projeto-político-
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pedagógico. Entendemos que o conceito de gestão possui, em si, a idéia de 

participação. Entretanto, sob a designação de ‘participação’, muitas 

experiências negativas são promovidas, principalmente se o ambiente não 

contribui para a vivência da participação; se o coletivo não possui uma visão 

clara da função social da universidade, não participa do projeto de construção 

da universidade; os sujeitos não são valorizados potencialmente como seres 

humanos e trabalhadores. 

 Um aparente consenso pode esconder divergências profundas quanto 

às razões políticas e administrativas, bem como quanto à distribuição de 

poderes entre os diferentes “atores” e “parceiros” que fazem parte do contexto 

educativo: professores, alunos, agentes administrativos. Com isto, nós estamos 

querendo apontar que, na maioria das vezes, a participação dos sujeitos fica 

restrita ao ato de participar do planejamento. Os atores não participam das 

instâncias de decisão, mas, estão no ato burocrático de planejar. Considerando 

a distinção entre essência e aparência, pode-se afirmar que a ‘participação’ é 

muito mais aparência do que essência. Isto pode ser comprovado, por 

exemplo, na elaboração do Plano Plurianual todos são convocados a 

participarem, todavia, ele poderá ser alterado de acordo com a conveniência ou 

as necessidades que vão surgindo no percurso administrativo de cada 

faculdade. Isto significa dizer que, nem sempre, o redirecionamento das 

prioridades tem a participação da comunidade universitária. 

Assim, é preciso ficar atento, uma vez que, sob o conceito amplo de 

“participação”, podem estar misturadas medidas de natureza e alcance 

diferentes, cujos efeitos sobre as estruturas de gestão, modos de organização 



 

 

130 
 

e resultados da universidade podem ser, muitas vezes, contraditórios. 

Participação, como estamos compreendendo, está ligada à questão do 

compromisso, da escolha consciente e não apenas para dar forma a um 

instrumento (o plano), que tem servido, apenas, para burocratizar a educação.  

De um modo amplo, entre as falas dos gestores podem ser destacadas 

medidas tomadas pelas instituições, as quais expressam o desejo de garantir a 

participação: 

− A descentralização da gestão, destinada a assegurar uma maior 

participação de todos os sujeitos na definição de uma política 

educativa local, situada no âmbito de cada faculdade; 

− A devolução de poderes e competências, por parte da administração 

central (no caso deste estudo, a reitoria), aos órgãos de gestão das 

próprias instituições educacionais — gestão centrada nas unidades de 

ensino —, com o reforço da sua autonomia e a sua abertura à 

participação dos representantes da comunidade. 

− O desenvolvimento de uma gestão participativa, com a criação de 

estruturas e processos que permitam o envolvimento de todos na 

tomada de decisão para o bom funcionamento da instituição.  

Entretanto, não existe nenhuma medida efetiva que comprovem a 

existência de tais mecanismos. Podemos detectar, apenas, alguns fatores 

isolados, como, por exemplo, representações de alunos e professores nas 

reuniões de Conselho Departamental. O que se vê são decisões ainda 

verticalizadas. Na maior parte dos casos, o que se constata é o aumento da 

“participação” de um dos grupos, como, por exemplo, o grupo de docentes. 
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Mesmo assim, tal participação tem sido obtida à custa da marginalização ou 

diminuição da influência de outros grupos, como, por exemplo, os funcionários 

administrativos, sem que se adotem estratégias que preservem o equilíbrio 

entre os três segmentos de participação.  

O que se percebe, na prática cotidiana, é que os gestores estão, cada 

vez mais, envolvidos em resolverem problemas imediatos e, muitos deles, 

ligados às pressões do mercado, além de terem que equilibrar as finanças 

internas das suas respectivas faculdades. Isto se dá pelo fato de o governo de 

Pernambuco não assumir a UPE enquanto universidade estadual e, como 

resultado desse fato, cada gestor necessitar gerar recursos próprios para a 

manutenção das respectivas faculdades. 

 

4.3.1 – Concepções de Autonomia na fala dos gestores 

As idéias de construção de uma gestão democrática baseada no 

princípio da autonomia, contidas no documento “Proposta de Gestão para o 

Reitorado da UPE – 1999-2002” estão, também, contidas em outros 

documentos produzidos pelos gestores aqui entrevistados, conforme podemos 

constatar abaixo: 

A UPE é uma instituição de interesse público, constituindo 
patrimônio da sociedade do estado de Pernambuco, que deve 
estar fundamentada nos princípios da autonomia, da 
gratuidade, da gestão democrática e do controle social 
exercendo o seu papel histórico de agente de mudanças 
sociais, ficando clara a urgência pela consolidação 
(PROPOSTA DE GESTÃO DA REITORIA, 1999, p. 1). 
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É possível identificar, no conteúdo da mensagem acima, a existência de 

uma compreensão de universidade como espaço historicamente construído 

para a concretização da prática social democrática da educação. Neste 

sentido, há um reconhecimento dela enquanto instância que deve ser 

controlada pela sociedade. Portanto, o sentido atribuído a essa instituição de 

educação e ensino é a repercussão social que a sua prática pedagógica pode 

ter na sociedade, o impacto e o significado concreto de intervenção com 

destino histórico. Embora, essas idéias estejam apenas em nível do discurso, 

não se pode negar que a materialização delas depende das relações que se 

processam no contexto histórico, social, cultural e econômico, no qual a UPE 

está inserida. 

Apesar dessa intenção democrática, coexiste um volume considerável 

de expressões nos documentos analisados (cf. Bibliografia), que são próprias 

da linguagem neoliberal de gestão:  

considera a produção, a produtividade e a promoção humana 
como inerentes da dinâmica do desenvolvimento; entende ser 
a parceria com a sociedade um instrumento às conquistas; 
considera a concretização da autonomia institucional, como 
crucial para que a UPE seja centro de excelência; considera 
como seu cliente prioritário, o aluno (PROGRAMA DE 
GESTÃO, 1999, p. 8). 

 

Expressões do ideário neoliberal, como excelência, parceria, promoção, 

entre outros termos, estão presentes em diversos documentos da reitoria. Ao 

mesmo tempo, aparece, no documento Plano Estratégico 1996-2000 (1996, p. 

22), a diretriz “implantar uma gestão voltada para a qualidade total”. Parece 

contraditório com outros trechos, dos mesmos documentos, que apontam para 

as mudanças profundas, em que a dimensão efetivamente humana de todos e 
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de cada uma das pessoas está evidenciada. Assim, o Plano Estratégico (1996, 

p. 22), organizado pela reitoria, expressa uma intenção de gestão para a 

qualidade total e, ao mesmo tempo, usando uma linguagem sócio-histórica e 

crítica, aponta como alicerce para uma gestão democrática:  

a) o sentido social da educação, comprometida com a 
transformação social da realidade, procurando se 
distanciar da forma burocrática de administração; 

b) a concepção e valorização da aprendizagem e do 
conhecimento, como meio de se materializar as 
mudanças;  

c) o encontro de sujeitos permeando uma relação 
baseada no diálogo. 

 

O que se percebe é uma confusão entre os propósitos políticos e 

pedagógicos de uma educação voltada para a qualidade total e uma educação 

voltada para a qualidade social. Nas falas das entrevistas dos gestores, as 

intenções de uma gestão democrática contemplam, de certo modo, os sentidos 

atribuídos pelo reitor da UPE: 

 “A proposta de mudança na Escola Politécnica de Pernambuco (...) 

objetiva resgatar a auto-estima de todos, através de um process o 

participativo, que definirá um novo rumo...” (Entrevista com o 

GESTOR DA ESCOLA POLITÉCNICA. 2002). 

Na fala acima, detectamos uma preocupação com as relações 

interpessoais. Temos percebido a existência da deterioração das relações 

humanas dentro das faculdades. A questão não se passa, apenas, em 

melhorar os cursos ou captar mais financiamento, mas, as próprias condições 

de trabalho estão esgotando as relações dentro do trabalho. Por essa razão, 
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esse gestor enfatiza o resgate da auto-estima. Todavia, essa questão não é 

suficiente para se definir o que é, e qual a importância do processo participativo 

dentro da instituição. Reconhecemos que o bem estar é algo necessário em 

qualquer ambiente de trabalho, mas, enfatizar apenas isto, é camuflar outros 

problemas de fundo, que provocam o mal estar nas relações. Citamos, a falta 

de um projeto político-pedagógico que oriente, que dê um norte ao trabalho 

político-pedagógico da universidade, a perda de prestígio social diante da 

sociedade, os baixos salários que obrigam os docentes a multiplicarem sua 

jornada de trabalho fora da UPE, a inexistência de uma política de prestígio do 

servidor, entre outros fatores. Portanto, se essas questões não forem 

discutidas e resolvidas, a participação não dependerá apenas da auto-estima 

do professor e do funcionário, mas, de um conjunto de fatores externos ao 

poder do gestor. 

 “Objetivando o fortalecimento e consolidação de uma gestão 

democrática, este documento reflete as ações que serão 

desenvolvidas no quadriênio 2004-2008. Está pautado numa visão 

de mundo, onde o homem, as novas tecnologias, a globalização e o 

mercado de trabalho são pilares da sociedade... Nesta perspectiva, 

esta proposta se transformará em uma política concreta que objetive 

a realização do hu mano , determinada por ações e reflexões 

críticas, que situe e contemporize o homem no mundo  e no 

exercício p leno d a cidadania. Através de uma gestão inclusiva, a 

FFPP vivencia projetos culturais, sociais e educativos” (Entrevista 

com o GESTOR DA FACULDADE DE FORMAÇÃO DE 

PROFESSORES DE PETROLINA – FFPP,  em 2004). 
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Idealmente, os objetivos da FFPP estão bem organizados. Chama a 

nossa atenção o termo “gestão inclusiva”, na proposta de gestão (cf. 

Bibliografia) não está clara a concepção de gestão inclusiva. Quais os 

parâmetros utilizados para se definir o que seja uma gestão inclusiva? É bem 

difícil de se avaliar tal possibilidade, quando sabemos que o trabalho de gestão 

tem sido bastante fragmentado. O que tem predominado em quase todas as 

faculdades é a busca por recursos financeiros para que se possa manter as 

despesas no final do mês. A reitoria não tem recursos financeiros para ajudar 

as faculdades; essas, por sua vez, necessitam, cada vez mais, de 

sobreviverem às próprias custas. Os projetos sociais e culturais são mínimos. É 

um problema conjuntural; está ligado às dificuldades de autonomia financeira e, 

muitas vezes, acadêmicas. Desse modo, gestão inclusiva pode ser uma 

tentativa de retórica, mas, com grandes dificuldades para se tornar viável. 

“A Luta pela consolidação da Universidade de Pernambuco, pública, 

com autonomia didática, científica e administrativa, que garanta 

ensino gratuito e acesso democrático à população” (Entrevista com o 

Gestor da FACULDADE DE CIÊNCIAS MÉDICAS – FCM, realizada 

em 2002). 

A fala do gestor acima é bem realista. Na verdade, a UPE está em plena 

luta pela sua consolidação como instituição pública e gratuita. Ainda há muito o 

que fazer para construir a autonomia, todavia, é preciso ter clareza que 

vivemos em uma sociedade com bastante desigualdade e isto se traduz na 

desigualdade política e jurídica em que vive a UPE, o que impossibilita o seu 

desenvolvimento como instituição democrática. 
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“A FENSG adota o princípio filosófico de que o enfermeiro respeite 

os princípios éticos e legais da profissão, valorizando o ser 

humano  em sua totalidade, enfatizando o exercício da cidadania, 

compreendendo o ser humano em seu contexto sócio-histórico-

po lítico-cultural e instrumentalizando o profissional para atuar 

diante dessa realidade” (Entrevista com o GESTOR DA 

FACULDADE DE ENFERMAGEM NOSSA SENHORA DAS 

GRAÇAS – FENSG, realizada em 2001). 

Destacam-se, nos discursos, princípios filosóficos e políticos, a intenção 

de uma gestão democrática viabilizada pela participação/construção do sujeito 

histórico, com uma intenção de mudança que, em tese, irá desencadear a 

possibilidade de superação dos obstáculos do real e, ao mesmo tempo, 

apoiada na necessidade de vivência da dimensão jurídico-administrativa, muito 

bem expressa pelo discurso da Faculdade de Ciências Médicas, que explicita a 

exigência de uma autonomia didática, científica e administrativa.  

Apesar da ênfase desta unidade de ensino no aspecto jurídico-

administrativo, não se pode deixar de reconhecer que todas as faculdades 

analisadas possuem potencialmente a compreensão do primeiro princípio da 

autonomia: “o ser humano não é um ser isolado, ele é “intrinsecamente um ser 

relação” (PINTO, 1998, p. 17). Todavia, não detectamos os instrumentos 

capazes de transformar este ideário em ações concretas.  

Neste sentido, os discursos estão próximos das idéias de Passos (2000, 

p. 27):  
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A autonomia é um conceito relacional (somos sempre 
autônomos de alguém ou de alguma coisa) pelo que a sua 
ação se exerce sempre num contexto de interdependência e 
num sistema de relações. A autonomia é também um conceito 
que exprime um certo grau de relatividade: somos mais, ou 
menos, autônomos; podemos ser autônomos em relação a 
umas coisas e não ser em relação a outras. A autonomia é, por 
isso, uma maneira de gerir, orientar, as diversas dependências 
em que os indivíduos e os grupos se encontram no seu meio 
biológico ou social. 

 

Os valores que são destacados nos discursos – realização, mudança, 

ética, participação, reconhecimento do outro na ação da cidadania, princípios 

éticos e legais, intenção de transformação – apontam possibilidades para a 

materialização do segundo princípio da autonomia: a auto-organização 

intencional, ou seja, a auto-organização dos atores envolvidos no processo que 

estrutura a realização dos objetivos propostos, sem perder a capacidade de 

efetuar trocas com as demais instâncias que compõem o corpo da instituição.  

Sabemos que alguns elementos da organização do trabalho de gestão 

das instituições, tais, como estrutura e organização pedagógico/administrativa, 

são fatores limitantes na construção do princípio da autonomia. Por exemplo: a 

participação docente nos caminhos da instituição tem sido uma conquista 

diária, uma vez que a estrutura do trabalho acadêmico o empurra, cada vez 

mais, para a sala de aula, sobrando pouco tempo para a participação política 

na construção da autonomia. 

Em geral, os docentes lidam com os valores e os fundamentos das 

relações sociais mais amplas, que se confrontam com proposições político-

filosóficas que buscam a construção da autonomia. Neste aspecto, há um nível 

muito baixo de participação do professor, no que se refere a proposições e 
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resoluções crítico-superadoras dos problemas da instituição. As relações de 

poder, as decisões político-pedagógicas do coletivo das faculdades e as 

políticas públicas de gestão e distribuição de recursos são os principais 

elementos limitadores, os quais não permitem que ocorram saltos qualitativos, 

limitando as possibilidades concretas de contribuição/intervenção dos 

professores para a construção de estruturas e a organização de alternativas do 

Projeto de Gestão. Apesar dos limites impostos pela realidade da vida 

acadêmica, o envolvimento dos mesmos é desejável por todas as faculdades 

que compõem a UPE, como pode se inferir da intenção da reitoria, expressa 

abaixo: 

Considera o envolvimento dinâmico dos docentes, discentes e 
servidores como imprescindível às conquistas da UPE (...) 
Estimula os docentes, discentes e servidores a serem 
dinâmicos e participantes das conquistas da UPE (PLANO 
ESTRATÉGICO DA REITORIA DA UPE, 1996, p. 15-16). 

 

O desejo da participação docente e dos demais sujeitos que compõem o 

cenário da universidade é algo que se almeja, entretanto, os obstáculos de 

ordem burocrática, administrativa e estrutural, assim como, a percepção 

docente da importância de sua participação, empurram, para um futuro mais 

distante as conquistas que se pretende alcançar.  

Foi expressivo o número de intenções de todas as gestões no sentido de 

realizarem um movimento de compromisso, participação e articulação com os 

docentes, o que não quer dizer que sejam realizadas na prática, conforme os 

depoimentos em entrevistas realizadas no ano de 2004:  
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“Manter uma relação de parceria e confiança mútua, transparência e 

respeito; manter um ambiente sadio, estabelecendo um processo 

participativo, estimulando a tomada de decisão e delegando a 

autoridade necessária ao desempenho de suas funções” 

(POLITÉCNICA). 

“Reconhecer os “Fóruns de alunos, docentes e servidores da UPE, 

como legítimos representantes dos respectivos segmentos; valorizar 

a carreira do servidor da UPE” (REITORIA). 

“Garantir a democratização das decisões, como o pleno 

funcionamento do NUDEM, dos departamentos e dos colegiados de 

pós-graduação e de extensão, com a efetiva participação do corpo 

docente, discente e servidores” (FCM). 

Um terceiro princípio da autonomia é a reflexão crítica. Esta deve ser 

garantida para que haja um processo constante de avaliação crítica das ações 

e das decisões do seu coletivo. Sem esse processo dinâmico, com certeza 

nossas contribuições não passarão de ações fenomênicas, que tratam, apenas, 

de efeitos, sem compreensão das causas essenciais que as geraram. A 

avaliação, enquanto processo permanente, está contemplada nos discursos 

dos documentos de todas as faculdades, que foram por nós analisados, assim 

como no da reitoria: “A UPE entende a Avaliação Institucional Sistemática 

como processo imprescindível ao acompanhamento e melhoria das ações” 

(PLANO ESTRATÉGICO, 2001, p. 16). A avaliação tem sido compreendida 

como uma ação que pode gerar proposições que superem os limites atuais da 

gestão, necessárias para se consolidar uma participação de todos os setores 
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necessários para a construção de estruturas/organização do Projeto de 

Gestão, conforme demonstra a intenção do discurso: “Implementar várias 

formas de avaliação institucional, visando redirecionar as políticas e diretrizes 

da UPE” (PLANO DE GESTÃO, 1999, p. 5). 

No confronto desses elementos, o gestor, os docentes, os alunos e os 

servidores avaliaram suas ações e contribuições. Os subsídios relatados por 

todos os envolvidos se caracterizaram pelo papel articulador e elaborador de 

proposições e de ações no interior das faculdades. Essa dupla 

articulação/elaboração expressa a possibilidade de todos serem, 

potencialmente, sujeitos do movimento de mudança e de consolidação da 

identidade da UPE. 

Constatamos, nas entrevistas e documentos analisados, a existência de 

contradições inerentes ao contexto acadêmico, como, por exemplo, as 

diferentes visões da função social da universidade e o papel que cada setor 

deve desempenhar na instituição; as percepções sobre as instâncias 

deliberativas de avaliação e de relações de poder, como podemos constatar, 

abaixo, nas falas de alguns gestores, durante entrevista: 

• Como é a relação entre o d iretor e a reitoria? 

“A relação é a mais cordial possível; é uma relação aberta. Existe 

um diálogo entre a Direção e a Reitoria, que sempre que podem nos 

atendem, de acordo com as possibilidades da Reitoria. Mas, não há 

nenhum impedimento que venha a ser um obstáculo para que 

possamos administrar a Faculdade de Garanhuns (…) As 
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dificuldades administrativas, a gente vem convivendo com ela. A 

gente não pode deixar sanar todas essas dificuldades, mas, a gente 

tenta dar prioridade a determinadas ações. Já que os recursos são 

poucos, a gente prioriza o ensino, a manutenção do prédio, dá 

prioridade a determinadas ações, em cima da quantidade de 

recursos que vem na mensalidade dos alunos” (GESTOR DA FFPG). 

Na fala de outro gestor: 

“A minha relação com a Reitoria é muito boa, em todos os aspectos. 

Mas, essa crítica que eu faço, e fiz em outros momentos e vou 

continuar fazendo, é por que acho que seja pertinente. A Reitoria, 

não diria que ela tem culpa nisso, pois, isso vem da história da 

nossa Universidade. Ela nasceu isoladamente e vive de maneira 

isolada. Como ela vive de maneira isolada, então, cada mundinho 

vai fazendo a sua política e não a política da Universidade. Eu 

atribuo à Reitoria a responsabilidade de juntar essas partes isoladas 

e fazer as diversas políticas, não só na qualificação do pessoal e na 

questão administrativa, mas, na questão da Extensão, Pós-

Graduação e do Ensino e, em alguns casos, no Ensino da Pós-

Graduação. E isso já está caminhando de uma forma mais efetiva; 

está amadurecendo. Mas, também, não poderia ser diferente. Na 

Extensão, ela é, ainda, embrionária e na questão da gestão, eu 

acho, que nem embrionária ela é, ainda” (GESTOR DA ESEF). 

Está na base dos discursos de todos os documentos analisados a 

compreensão de que as ações e as decisões do coletivo da instituição são a 
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condição concreta de elaboração dessas proposições, conforme expressa a 

fala do gestor da POLITÉCNICA, em entrevista realizada em 2004: 

“Implantar um processo participativo de gestão, com definição de 

metas, recursos necessários, responsáveis e indicadores de 

desempenho. Assegurar uma gestão transparente e participativa, 

buscando, através da confiança e motivação de todos, alcançar os 

objetivos pretendidos”.  

Esta dupla articulação/elaboração confronta-se com dois fatores 

externos/internos limitantes: a centralização das políticas públicas e 

administrativas e os diferentes interesses e objetivos dos sujeitos envolvidos no 

contexto da universidade. Tais limites só poderão ser superados a partir do 

exercício permanente de gestão democrática e da definição coletiva das 

finalidades da instituição e dos objetivos e finalidades de cada faculdade, ou 

seja, é necessário um processo avaliativo constante. 

É necessário destacar que o princípio da autonomia deve ser o eixo 

definidor de todas as ações que buscam contribuir para a construção da 

organização do trabalho de gestão da escola. Sem autonomia não há liberdade 

de proposição, de experimentação, de avaliação crítica do processo de 

construção do Projeto de Universidade que se propõe construir – a 

Universidade de Pernambuco. 
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4.4 – Obstáculos para a prática da gestão. 

Embora os diretores entrevistados enfatizem a gestão participativa, eles 

apontam diversos problemas que os impedem de exercer uma gestão próxima 

de suas representações. As entrevistas expressam desejos de desenvolverem 

uma gestão democrática. Mas, o que, de fato, compreendem por gestão 

democrática? O que apontam para que esta possa ser construída?  

Apresentamos, na fala abaixo, pensamentos que expressam as idéias 

sobre o significado e a respectiva prática de gestão de um dos diretores: 

• Você pod eria descrever como é a gestão universitária no âmbito da 
sua faculdade? (as principais dificuldades e obstáculos). 

“Na Escola de Educação Física, nós temos muitas dificuldades e 

acredito que sejam semelhantes à maioria das nossas Unidades. Eu 

vou tentar enumerar algumas. A qualificação de pessoal é uma 

questão fundamental e acredito que a Universidade não investe na 

qualificação do pessoal. E, como a gestão, a cada ano, se 

moderniza… a gestão de administração… a gestão, de uma maneira 

geral, se moderniza, a cada ano, nós temos um nível de 

investimento muito pequeno, enquanto universidade, na qualificação 

do servidor, para que essa gestão seja de uma qualidade melhor. 

Aqui, na Escola de Educação Física, nós já fizemos dois seminários 

de capacitação para nossos servidores, e vamos fazer outro, agora, 

no final do mês de julho. E o objetivo é fazer a cada início de 

semestre ou final de semestre e início de outro, um seminário para 

nossos funcionários. Para você ter uma idéia, o nosso pessoal de 
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serviços geral nunca teve uma capacitação, pelo menos foi o que 

eles registraram. Quando assumimos, aqui, nós já fizemos duas 

capacitações. Já tivemos a 1ª e a 2ª. Nós trabalhamos, inclusive, um 

curso, que foi de Atendimento ao cliente, que era uma forma de 

melhorar o nível de relação desse funcionário com nossos alunos, 

que atende ao aluno de uma maneira geral. Da mesma, forma os 

outros setores. Por exemplo: a bibliotecária, ela tem investido muito 

na biblioteca e no pessoal da biblioteca, fazendo capacitações para 

que a gente possa ter uma biblioteca melhor. Então, eu acredito que 

um dos elementos fundamentais é esse: a falta de capacitação do 

nosso pessoal. A outra dificuldade é a falta de recursos, que 

interfere na questão da capacitação. E, por fim, o mais grave, ao 

meu ver, é que a Instituição não tem uma política perene, uma 

política de qualificação dos seus quadros, para que a gente melhore 

essa gestão. Eu acho que você deve ser testemunha disso, pois há 

uns meses ou anos atrás, no conselho, eu estava solicitando do 

administrativo que, junto com a FICAPE, nós temos uma Faculdade 

de Administração, de altíssimo nível, que promovesse a capacitação 

dos gestores, uma vez que eu não sou administrador e sim, 

professor de Educação Física e, pelas circunstâncias da Instituição, 

eu me vejo na condição de Diretor e tenho que virar gestor. Da 

mesma forma, os outros colegas das outras Unidades. Professor 

Ricardo é médico e, de repente, tem que administrar um hospital 

daquele porte; e a gente vai aprendendo no dia-a-dia, ou em cursos 

aqui e acolá, mas, não por iniciativa da Instituição / Universidade em 
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qualificar seus quadros para melhorar sua gestão. Acho que esse é 

o principal problema nosso: a falta de política que persiga essa 

qualificação dos quadros. Se a gente pegar nos registros da Reitoria, 

a gente vai encontrar, você como Diretora recebe permanentemente 

um informativo sobre um curso de informática que está sendo 

oferecido para os servidores, e você pode inscrever 2, 3, todo 

mundo, mas aquilo não obedece uma lógica. É um evento; é uma 

coisa eventual. Não obedeceu a uma lógica para que trace para 

onde a gente quer ir” (GESTOR DA ESEF). 

Conforme apresentamos ao longo deste capítulo, gestão democrática, 

para os entrevistados, é aquela que se caracteriza por um maior número de 

participantes. Também demonstramos alguns equívocos neste sentido, 

principalmente porque as falas reforçam a idéia de aumento de eficiência em 

todos os setores, desejo por autonomia local, administração independente dos 

recursos financeiros que captam e o objetivo de aumentar as responsabilidades 

dos atores (docentes, discentes, servidores). Uma autonomia mais financeira, 

do que mesmo conectada ao poder de escolher e de decidir dos sujeitos 

envolvidos. Autonomia pressupõe identidade própria da universidade, e isto a 

UPE ainda busca defini-la.  

De acordo com o que apresenta o quadro abaixo, os maiores obstáculos 

para uma gestão democrática são: 
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Obstáculos para a Gestão Democrática Nº de Respostas 

Recursos humanos capacitados               07 

Recursos financeiros               09 

Pouca autonomia financeira               09 

Inadimplência dos alunos               06 

Burocracia               01 

Participação docente               04 

Total de questionários               12 

 

No domínio das teorias da administração, tem se desenvolvido a 

questão da gestão participativa como sinônimo de gestão democrática, a qual 

corresponde a um conjunto de princípios e processos que defendem e 

permitem o envolvimento regular e significativo dos sujeitos na tomada de 

decisão da instituição. Todavia, a fala dos diretores expressa que o maior 

obstáculo à prática de uma gestão democrática é muito mais de ordem 

econômica, pois, o financiamento público é inexistente e todas as faculdades 

necessitam cobrar taxas, mensalidades e fornecer serviços à comunidade para 

poderem sobreviver. Quatro diretores apresentam insatisfações com a pouca 

participação docente no movimento de decisão. Isto é significativo, pois esta 

preocupação não está presente na maioria das falas, quando deveria ser algo 

de preocupação permanente dos gestores que querem construir uma gestão 

democrática. Percebemos que é significativa a tendência de gestão apontada 

pelos diretores para uma visão mais gerencialista, pois suas falas expressam 
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uma afinidade com o discurso oriundo do gerencialismo. Isto se comprova na 

medida em que enfatizam a necessidade de: 

− divisão de tarefas e funções que permitam manter, ao nível da pessoa, 

a coerência entre a escolha dos objetivos, os métodos, a execução e o 

controle;  

− substituição de uma hierarquia de autoridade, por uma hierarquia de 

competências;  

− avaliação (e progressão na carreira), a partir das capacidades 

técnicas, da produção acadêmica, do grau de participação;  

− criação de ilhas de produção, ou seja, existe uma insatisfação com 

algumas unidades que são privilegiadas para a produção científica, e 

larga delegação de poderes de decisão a poucos; 

− preocupação pela qualidade total, baseada nos serviços oferecidos “à 

clientela”, como forma de estabelecer relações entre as demandas 

sociais. 

Apesar dos obstáculos citados, os gestores apresentam os mecanismos 

para expressar como realizam a gestão em suas respectivas faculdades: 

• Planejamento estratégico participativo, para definir e redefinir prioridades 

possíveis para cada ano; 

• Uma política de compartilhar decisões; 

• Programa de formação continuada para professores e servidores; 
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• Busca de novas formas de financiamento, através de programa de pós-

graduação, em nível de especialização e mestrado, no caso da FOP, e 

projetos de extensão; 

• Inclusão de funcionários e professores em programas que geram uma 

renda complementar; 

• Prestação de contas públicas; 

• Inclusão de projetos no orçamento da União; 

• Realização de debate sobre financiamento público para a Universidade, 

como segmento da instituição e do Governo; 

• Elaboração do projeto político-pedagógico. 

O que se constata é uma prática híbrida. A fala e os documentos 

expressam ora uma perspectiva democrática, ora uma perspectiva mais 

gerencialista. Na tentativa de superar os obstáculos e criar condições para 

realizar uma gestão democrática, os diretores se vêem em problemas de 

ordem estrutural, que podem ser expressos da seguinte forma: falta de 

autonomia na resolução de muitos problemas, excesso de responsabilidades 

dos diretores, excesso de normatização e burocracia.  

As respostas das entrevistas e dos documentos apresentam, de um 

modo geral, a intenção de uma gestão democrática, baseada na busca pela 

autonomia didático-científica, administrativa e financeira. Embora se reconheça 

a UPE como espaço público, as faculdades são forçadas a procurarem formas 
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de sobrevivência financeira, uma vez que o Estado se ausenta, cada vez mais, 

do financiamento público. 

Fica evidente o estilo gerencial que se impõe sobre o estilo de gestão 

predominante nos gestores da UPE, preocupados com o equilíbrio das 

finanças, da resolução imediata dos problemas que surgem no cotidiano do 

trabalho, o dificulta o exercício de uma atuação mais política em torno de uma 

sociedade mais justa, de uma universidade voltada para o seu papel 

fundamental: a criação de novos conhecimentos e a socialização deste 

conhecimento. 

Enquanto a percepção de autonomia está mais próxima da idéia de 

participação social, apesar dos elementos liberais contidos nas falas – os 

diretores expressam a idéia de que os gerentes dos departamentos, os 

representantes dos alunos e os representantes dos funcionários são os fiéis 

representantes do poder dentro da instituição –, a percepção de gestão 

democrática está mais próxima da idéia liberal de democracia. Nessa 

perspectiva, ela assume muito mais uma visão funcional, como mecanismo de 

administração para conduzir, de forma organizada, os interesses da instituição. 

A questão da descentralização também está presente em diversas falas. 

No entanto, elas expressam, ainda, uma compreensão de descentralização 

voltada para as questões de viabilização de recursos e de maior rapidez na 

solução de problemas, e não no sentido de se estabelecer mudanças 

significativas nas relações entre universidade e sociedade, dirigentes, 

professores, funcionários e alunos. Também constatamos que o conceito de 

autonomia não foi relacionado a questões de descentralização do poder, 
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flexibilização de experiências, mobilização social por uma universidade melhor, 

mas, esteve sempre focalizado no âmbito financeiro. Constatamos, ainda, a 

quase inexistência de reflexão sobre o significado e as repercussões que o 

modelo de autonomia, encaminhado pelas políticas públicas de educação, 

podem trazer para as IES.  

A autonomia não se resume em transferência financeira; não é dar 

autoridade absoluta a um dirigente para ele utilizar e disponibilizar recursos, 

tampouco é dar condições do dirigente atuar independente do sistema. Caso 

isso venha a acontecer, corre-se o risco do abandono e da privatização da 

UPE. A universidade vive em interdependência com os organismos sociais, em 

todas as instâncias, e é isso que lhe ajuda a construir uma identidade própria.  

Para finalizar este capítulo, lembramos que autonomia, na visão de 

Castoriadis (1991), é um empreendimento da humanidade e um programa de 

reflexão filosófica.  Esperamos que a Universidade de Pernambuco possa 

desenvolver sua política de autonomia, onde esta possa ser compreendida 

como um meio para a formação democrática de todos, permeada pelo sentido 

da responsabilidade, do compromisso, do trabalho coletivo organizado e 

articulado, assumindo a responsabilidade pelos resultados das ações e 

ampliando as bases do processo decisório. 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

APORTES FINAIS: lançando âncoras 

Este trabalho teve por objetivo, investigar se a gestão desenvolvida 

pelos diretores das faculdades da UPE está mais próxima de uma gestão 

democrática ou de uma gestão baseada nos princípios do gerencialismo. 

Nosso pressuposto de que o processo de gestão não é apenas conseqüência 

da visão individual do gestor, mas de um conjunto de fatores externos, tal como 

o modelo de administração que o Estado direciona para as políticas públicas 

em educação. No caso do Brasil, temos sentido muito fortemente a 

interferência da política do Banco Mundial, que, cada vez mais, se opõe ao 

crescimento do Estado social e comprime o ensino superior dentro dos 

parâmetros do mercado.  

Os resultados obtidos com esta pesquisa respondem às nossas 

indagações iniciais, desenvolvidas ao longo deste estudo. Afirmamos que 

existe uma prática de gestão híbrida, ou seja, o discurso é democrático, mas a 

prática é gerencialista. As idéias e valores assumidos por esta forma de gestão 

se ajustam aos princípios do neoliberalismo e ganham poder de 

convencimento, na medida em que o Estado não assume a sua 

responsabilidade para com a Universidade de Pernambuco. A lógica que tem 
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orientado os gestores dos cursos que não trabalham com formação docente é 

a lógica do sucesso do mercado, do empreendedor, do executivo 

administrador. Os gestores dos cursos de formação de professores possuem 

uma lógica mais próxima da consciência social. 

Reconhecemos que existe um ambiente de tensão entre o discurso 

democrático e o real. Este último sai sempre vitorioso, pois a política 

governamental brasileira se orienta pelos pressupostos do neoliberalismo e isto 

tem eco na gestão das instituições públicas. Os fatores internos que 

influenciam a gestão são inúmeros, mas, podemos citar a busca permanente 

para captar recursos financeiros, pois, o Governo de Pernambuco, ao qual a 

Universidade de Pernambuco está atrelada, não assume suas 

responsabilidades totais, repassando um valor simbólico, mensalmente, e 

pagando a folha de funcionários. 

Nossa preocupação principal não é apenas com o fator financeiro, com 

as condições difíceis pelas quais a UPE tem sobrevivido. Um outro fator, que 

detectamos, é que, ao longo de, pelo menos, dez anos, vem tomando espaço e 

força na Universidade de Pernambuco, um modelo de gestão baseado no 

gerencialismo, oriundo das teorias organizacionais modernas, e que, em 

princípio, está em consonância com as prerrogativas neoliberais de educação. 

Ao mesmo tempo em que assistimos o fortalecimento deste ideário neoliberal, 

constatamos que os gestores entrevistados possuem um discurso baseado no 

ideário democrático, mas, a prática de gestão contradiz os discursos que 

apresentam uma certa conotação social. 
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Os valores ideológicos que o gerencialismo traz para o fazer 

universitário produzem conseqüências não só para a forma de condução da 

universidade, mas, principalmente, poderá influenciar o pensamento, as idéias 

do coletivo, sem que se tenha noção do poder desta forma de gestão. As lutas 

por uma sociedade democrática, por uma universidade autônoma no campo 

didático-científico, filosófico, financeiro, humano podem tornar-se algo do 

passado. 

Constatamos que parte dos gestores aponta possibilidades potenciais de 

desenvolvimento de uma gestão democrática, quando esses assinalam a 

necessidade do diálogo e da participação. Todavia, os argumentos e 

concepções são frágeis, baseados mais no senso comum do que propriamente 

na idéia de universidade ligada a um projeto social democrático, que dê um 

novo impulso à história, não só da universidade a qual pertencem, mas ao 

contexto histórico e cultural em que vivem. No campo dos valores estão 

corretos. Há uma intencionalidade. Contudo, a realidade não pode ser 

explicada apenas pelos desejos ou pelos objetos do pensamento, mas, 

também, pelas ações, pelo que determina a prática. 

Outros gestores enfatizam a busca pela excelência. Abordam a 

competitividade como uma lei e confundem interdisciplinaridade com 

administração flexível. Ao nosso olhar, fica perceptível a importância não só de 

detectarmos se a gestão que se realiza na UPE é pautada mais pelo 

gerencialismo ou pela gestão democrática, mas, principalmente, porque os 

gestores fazem uso da palavra e do poder, de modo que, o discurso, 

aparentemente humanista, pode disfarçar valores que são próprios do ideário 
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neoliberal e, de modo sutil, contribuir para formar uma consciência voltada, não 

para os valores sociais democráticos, mas, para os valores de mercado. 

Reconhecemos que há muitos problemas internos, decorrentes dos 

fatores externos: os gestores necessitam equilibrar a folha de pagamento com 

profissionais contratados (docentes, técnicos, etc), manutenção de todo o 

material básico do dia-a-dia, como, por exemplo, água, tintas para as 

impressoras, materiais descartáveis, manutenção dos computadores, compra 

de  livros, entre outros serviços. Além disto, exige-se que os gestores assumam 

responsabilidades com as necessidades da sociedade, que pede uma 

formação de qualidade, atualizada, e que permita os formandos atuarem, de 

modo qualificado, no mundo do trabalho. 

Toda a investigação se pautou por uma abordagem teórico-crítica das 

políticas educativas, uma vez que não acreditamos na neutralidade científica e, 

ao mesmo tempo, acreditamos que toda pesquisa necessita apontar 

alternativas de superação dos obstáculos apresentados.  

Os gestores entrevistados vivem um tempo marcado pela globalização, 

pela ascensão de políticas conservadoras de cunho neoliberal, que retira o 

Estado das políticas sociais e reduz sua intervenção. Cada vez mais, as 

garantias de serviços públicos, como educação, saúde e moradia, ficam em um 

plano secundário. Os gestores sentem-se comprometidos com demandas e 

necessidades que não podem suportar. O modelo de política educativa 

descentralizada, mais voltada para o consumidor do que ao projeto de 

educação e de universidade representa um reordenamento dos papéis dos 

agentes, ou seja, os gestores. Neste sentido, as entrevistas revelam um gestor 
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com um desejo de desenvolverem uma gestão democrática. Entretanto, suas 

práticas apontam para uma gestão mais de cunho gerencialista, uma vez que 

passam a desempenhar sua função num espaço micropolítico, ou seja, a 

faculdade. Suas ações estão distanciadas de uma efetiva construção da 

liberdade, da autonomia, da participação, da qualidade, principalmente porque 

falta uma articulação com um projeto de políticas públicas para a educação 

superior do Estado. O fazer dos gerentes está voltado para atender ao 

imediato, ao cotidiano das inúmeras exigências que se transformam em atos 

burocráticos. 

Tudo caminha para fazer crer que a economia está acima da política e o 

mercado acima da democracia. A palavra de ordem é “competitividade” como 

criação de riquezas. Desse modo, a autonomia mais visível na fala dos 

gestores é aquela ligada ao financiamento. Não existe uma preocupação 

evidente nos projetos de gestão e nas entrevistas com a falta de recursos que 

o Governo Estadual não envia, mas, como captar mais recursos para atender 

às demandas, para proporcionar uma educação de qualidade, para tornar-se 

um centro de excelência. Percebemos que esta competitividade existe até 

entre as faculdades. 

Por outro lado, constatamos nas entrevistas que um dos problemas para 

se construir uma gestão melhor, mais democrática, é a ausência dos aspectos 

ideológicos. Não percebemos uma compreensão sobre a função social da 

universidade, um posicionamento sobre os caminhos alternativos para fazer 

frente a esta força neoliberal que comprime, como uma camisa de força. 

Agimos de acordo com o que somos, e cada gestor age de acordo com as 



 

 

156 
 

possibilidades concretas, que lhes são dadas, e conforme ele sabe fazer. Os 

gestores são eleitos porque têm algumas idéias que sensibilizam o grupo, mas, 

quando assumem, se vêm frente a um grande problema: o que fazer com esta 

grande instituição? Como a movimento? Como convenço o outro a participar, a 

escolher e a decidir? Como desenvolver condições administrativas, 

pedagógicas, políticas e éticas, simultaneamente? 

Da mesma forma que a universidade necessita de docentes preparados 

para a função, não somente no aspecto do conhecimento, mas, também do 

domínio pedagógico e político, vemos que os gestores chegam até à direção 

com pouca noção do que o cargo lhe exige.  

Vemos como uma gestão mais propensa ao gerencialismo porque 

predomina a ausência de um projeto de universidade comum a todos, mas, a 

fragmentação das ações e do isolacionismo das faculdades, onde cada uma 

possui uma maneira de se identificar perante o seu público, cada uma 

desenvolve sua maneira de legitimar-se perante a sociedade e perante a 

reitoria. Compreendemos que cada faculdade possui sua especificidade, suas 

complexidades, mas, fica evidenciado o distanciamento e a falta de um elo que 

dê, de fato, o sentido de universidade. 

Outros fatores nos conduzem a definir que a gestão desenvolvida na 

UPE possui afinidades com o projeto neoliberal: a educação está sendo 

concebida como uma mercadoria – o marketing que se faz dos cursos, os 

valores atribuídos a cada um, dependem da aceitação no mercado. Por 

exemplo, Medicina, Administração, Economia, Engenharia são os cursos mais 

caros. Da mesma forma, os cursos de especialização, que são oferecidos, 
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também são caros; o Projeto Político-Pedagógico, muitas vezes, é elaborado 

por grupos de assessoria, não é fruto da discussão interna dos sujeitos que 

fazem a instituição; a preocupação com a avaliação é mais para atender aos 

parâmetros do mercado do que reconduzir o processo de formação e de 

reorganização da instituição; tem sido enfatizado que o gestor deve ser como 

um maestro, capaz de conduzir com harmonia para que todos possam produzir 

o máximo possível; exige-se como padrão de qualidade que os docentes 

produzam livros e artigos em revistas internacionais, mas não são dadas as 

condições para que o mesmo seja capaz de produzir com qualidade. 

O mundo atual exige da universidade novas práticas administrativas. 

Todavia, ainda permanecem decisões tomadas de cima para baixo e pouco 

interesse em participação pelos diversos segmentos da UPE. Na gestão que se 

faz predominam características do gerencialismo, tais, como: busca em criar 

um sistema de recompensas (com cargos comissionados, por exemplo); ênfase 

no desenvolvimento de competências, visualizando o status perante a 

sociedade; permanece uma criteriosa divisão do trabalho, estabelecida em 

cargos e funções específicas; excesso de documentação e de normatização; e 

rotinas e procedimentos padronizados.Tudo converge para a previsibilidade do 

comportamento.  

Ressaltamos, ainda, que os gerentes estão mais voltados para os 

processos e controles das questões rotineiras do trabalho, sabem pouco sobre 

o processo de participação das pessoas e não desenvolvem uma filosofia de 

trabalho. 
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Apesar dos obstáculos apresentados acima, vislumbramos potenciais de 

melhoria do trabalho de gestão e da construção da autonomia da Universidade 

de Pernambuco. Em primeiro lugar, detectamos um desejo, por parte dos 

gestores, de realizar um trabalho de qualidade, que não seja apenas vinculado 

ao fator econômico. Em segundo lugar, vemos um esforço para fazer avançar 

um projeto que a universidade seja melhor do que já foi no passado. 

Percebemos uma preocupação dos gestores em dar respostas à sociedade, 

entretanto, o exercício da autonomia está diretamente ligado à construção da 

democracia. Neste sentido, a gestão não pode se ligar, apenas, ao aspecto do 

imediato, exigido pelo cotidiano da função, mas, necessita de uma resposta, de 

uma ação política que faça resistência ao ideal neoliberal individualista. É 

necessário se retomar o sentido de coletividade. 

O neoliberalismo tem retomado, como ideal de vida, o individualismo. 

Isso tem se enveredado por dentro do fazer do gestor, o que provoca a apatia 

dos sujeitos, principalmente se viverem em um ambiente que resvala no 

autoritarismo. Se a participação é delegada por normas e decretos, e não pelo 

desejo como motor de participação, dificilmente haverá um projeto coletivo, 

com sentido voltado para a construção do processo democrático e da 

autonomia. 

É o desejo por mudanças que movimenta os sujeitos, mas, existe uma 

dificuldade nos gestores de provocarem o desejo de mudança, uma vez que, a 

maioria dos docentes e funcionários parece não compreender a importância da 

participação e suas conseqüências na construção de mecanismos que podem 

distribuir o poder, podem alterar e influenciar decisões em favor do coletivo, 
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assim como, reduzir o excesso de centralização de poder, que alguns gestores 

podem apresentar. 

Acreditamos que é necessário que a Universidade de Pernambuco 

desenvolva um projeto de universidade dialogado com os seus pares, onde a 

autonomia e a democracia sejam concebidas como pares, e que uma é o 

desdobramento da outra. Ambas compreendidas sempre em construção. 

A autonomia, em tese, possui quatro eixos que precisam estar 

articulados: financeiro, político, administrativo e pedagógico. Os gestores 

entrevistados enfatizam apenas o financeiro. Falta-lhes a compreensão de que 

autonomia não significa total capacidade de conduzir o destino de sua 

faculdade, mas, pressupõe um processo de articulação entre os diversos 

interesses, assim como, criar espaços para os processos de comunicação 

aberta, ética e com transparência. 

As pessoas não podem se sentir, apenas, como instrumentos para a 

realização de objetivos, para que o gestor utilize as reuniões sem tomá-las 

como princípio democrático, mas, para cumprir as normas da Universidade.  

Esperamos que este nosso trabalho possa servir para contribuir com 

uma reflexão mais profunda sobre o fazer dos gestores enquanto pessoas 

responsáveis pelo destino de uma das maiores universidades da região, que, 

ao longo dos seus, quase, quarenta anos de existência, tem realizado sua 

função social, apesar das dificuldades. 

O trabalho de gestão é uma ação difícil, pois o gestor precisa lidar não 

só com a escassez de recursos, mas com as dificuldades pedagógicas, 
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políticas e pessoais. Cada um traz a sua marca para o seu trabalho, e isto 

também é algo que afeta o trabalho do gestor: responder por uma instituição 

perante a sociedade, mediar os desejos e aspirações dos diversos grupos que 

ele representa, desempenhar um papel político, assumir responsabilidades 

administrativas, procurar ser ético, agir com transparência diante do bem 

público e, ainda, lutar cotidianamente por uma sociedade democrática, onde 

todos possam usufruir os bens coletivos, onde todos possam ter acesso ao 

conhecimento historicamente construído, assim, como ser capaz de construir 

novos saberes, para que sejam capazes de intervir na sociedade e vislumbrar 

um futuro melhor para todos. 

Encerramos este capítulo lembrando uma frase de Edgar Morin: 

A educação deveria mostrar e ilustrar o Destino multifacetado 
do humano: o destino da espécie humana, o destino individual, 
o destino histórico, todos entrelaçados e inseparáveis. Assim, 
uma das vocações essenciais da educação do futuro será o 
exame e o estudo da complexidade humana (MORIN, 2002, 
p. 61). 

 

O processo de gestão não é fácil, por causa dos fatores externos e 

internos acima relatados, mas, principalmente porque está entrelaçado pela 

complexidade humana, da qual fala Morin.  
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