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Introdução

Existem culturas sedimentadas no ideário popular que se configuram em verdades 

de  difícil  substituição.  A  universidade  tradicional  brasileira,  durante  muito  tempo, 

acreditou que a formação superior, em qualquer área do saber, ou a obtenção de títulos 

acadêmicos ou, ainda, a indicação de superiores por gratidão ou amizade eram credenciais 

suficientes  para  servidores  técnicos  ou  docentes  desempenharem bem as  competências 

necessárias  à  gestão  universitária.  Essa  compreensão  foi  se  construindo  ao  longo  da 

história e materializou-se em cultura presente, até hoje, em muito locais. 

Influenciados  pela  formação  cuja  racionalidade  técnica  e  instrumental  era 

suficiente  para  se  alcançar  os  objetivos  institucionais,  ainda,  habituados  à  cultura  de 

submissão e de silêncio, em torno das mudanças contínuas, eram os gestores naturalmente 

acorrentados  por  modelo  centralizador  de  ações  e  sozinhos  pensavam,  delegavam  e 

deliberavam com muito poder.

Isso perdura até hoje. Negar tal cultura é hipocrisia. Abandoná-la? Somente com 

outra  no  lugar.  Construir  outra  é  longo  processo.  Ainda  que  avanços  tecnológicos 

impulsionem  outras  áreas  a  avançarem na  direção  do  progresso,  as  atitudes  humanas 

caminham, a passos lentos, especialmente quando se trata de mudar práticas enraizadas no 

gerenciamento das organizações.

Compreendendo  a  gestão  universitária  como  um  complexo  de  múltiplas 

dimensões, no campo dos saberes e das competências gerenciais, tal atividade requer mais 

do que titulação, pois, para além da formação, permanece inalterada, no íntimo de muitos 

gestores, a cultura obsoleta de administrar sozinho.
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O  mundo  da  vida  e  do  trabalho  requer  ações  comunicativas  mais  ousadas, 

interações permanentes, mudanças mais ágeis, trabalhos integrados, visão multidisciplinar, 

ação e racionalidade dialógica sem o que o futuro não chega. Necessário se faz romper 

com os exageros dos instrumentos isolados da racionalidade técnica e instrumental que 

alimentou o mundo do trabalho e as gestões especialmente nas universidades, amparadas e 

resguardadas  no  modelo  hierarquicamente  pesado  e  obsoleto  do  serviço  público,  nas 

autarquias.

Além do conhecimento (formação acadêmica ou escolar),  é imprescindível,  ao 

gestor, o senso de organização e empenho em fazer valer a participação efetiva do conjunto 

das pessoas envolvidas no trabalho, independentemente do cargo ou função que ocupem, 

de  formação,  de  cor,  crença  ou  situação  econômica.  A  consciência  de  organização  e 

participação deve caminhar à frente, no entorno de idéias coletivamente construídas para 

que estejam permanentemente presentes e incorporadas aos processos, aos resultados, ao 

fazer e ao sentir das pessoas engajadas.

Para  exibição de resultados satisfatórios,  o  mundo contemporâneo do trabalho 

apóia-se em modelo de planejamento e avaliação participativos, sem os quais as atividades 

são apenas tarefas pontuais, sem conexão permanente com objetivos, metas e missão da 

organização. 

É sabido que,  quando as pessoas desconhecem os objetivos das ações,  não se 

envolvem, direta e conscientemente, desde o princípio, não as desenvolvem com prazer e 

nem se sentem bem ao fazê-las, por conseguinte não se responsabilizam pela totalidade da 

ação.

São como  serviçais ou apenas braços mecânicos e executores na construção de 

produto qualquer. Sentir-se-ão desvalorizados, porque, sem idéias, sem propostas e sem 

espaço  para  desenvolvimento  da  criatividade  entendem-se  não  partícipes;  sem  ideais, 

porque não inseridos, sentem-se excluídos e se acomodam.

Pesquisa de alunos do curso de especialização, em gestão universitária, na UFC, 

em 2005, sobre os sentimentos profissionais dos servidores, revelou que a maioria sente-se 

acomodada.  Possivelmente,  durante  muito  tempo,  esses  servidores  foram  alijados  do 

processo de participação e integração, o que os obrigou à execução apenas das tarefas de 

rotina, sem maiores expectativas.
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Nesse sentido,  procuramos buscar,  na Universidade Federal do Ceará de hoje, 

unidades gestoras com perfil de gestão participativa, coerente com o que ensina a própria 

universidade,  em cursos  de administração.  Assim, buscamos contato com os dirigentes 

para  identificação  de  planejamentos  participativos,  avaliações  participativas  ou  auto-

avaliações permanentes das unidades acadêmico-administrativas.

Este trabalho é o resultado do levantamento censitário da situação que permite 

conhecer  essas  ferramentas,  se  caminham  conectadas  umas  às  outras,  como  e  onde 

ocorrem, como se evidenciam as formas de envolvimento, bem como a credibilidade do 

conjunto dos gestores ao trabalho participativo.

Os Propósitos do diagnóstico

Todo trabalho nasce de uma idéia, mas nem toda idéia gera trabalho. Entre outros 

objetivos, este texto tem também o propósito de encontrar lugar propício, na UFC, para o 

desenvolvimento da  seguinte  idéia-problema:  a ação reflexiva da  auto-avaliação e  do  

planejamento participativo em ambientes de trabalho constroem novos saberes e criam 

cultura avaliativa?

Essa idéia será trabalhada em tese doutoral, a se materializar na ação planejada da 

pesquisa-ação,  nos  próximos  dois  anos,  na  UFC.  Por  essa  razão,  antes  da  escolha  de 

ambientes para intervenção, foi necessário conhecer melhor como se processavam essas 

idéias  ou  ações,  na  universidade,  considerando  de  capital  importância  para  o  nosso 

trabalho, experiências neste sentido, bem como definir ambientes em que houvesse ou não 

indícios  de  auto-avaliação  e  planejamento  participativos  para  o  desenvolvimento  da 

pesquisa.

A coleta será em múltiplos ambientes da Universidade, como sugerem BOGDAN 

e BIKLEN (1994), como um estudo de caso em locais e com sujeitos diferentes, alguns 

desses  com alguma experiência,  outros  que,  com certeza,  trarão  grandes  desafios,  por 

desconhecerem  o  modelo.  Confirma  ANDRIOLA  (2005)  que  o  primeiro  refere-se  à 

impiedosa necessidade de sensibilizá-los acerca da temática; o segundo cuida do incentivo 

ao  engajamento  democrático  à  pesquisa,  especialmente  em  ambientes  onde  as  rotinas 

burocráticas são intensas. A intervenção, nos dois anos, poderá trazer respostas sobre a 

questão-tese.
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Esperamos  que  essa  idéia  provoque  um  trabalho  de  pesquisa   que,  mesmo 

complexo, demorado e difícil, visto que não temos ilusão quanto às facilidades do intento, 

seja construído coletivamente com gestores, técnicos e docentes, tomando por base a ação 

derivada da  racionalidade comunicativa postulada  por  Habermas (in:  MORAES, 2003) 

“que  não  se  guia  eminentemente  pela  solução  de  problema  e  nem  se  inicia  com 

pressuposição ontológica de um mundo objetivo, mas investiga condições sob as quais a 

unidade de um mundo objetivo é constituída pelos membros de uma comunidade”. Assim, 

não haverá, necessariamente, problema a ser solucionado, mas compreensão a ser buscada 

coletivamente, respeitando-se as situações ideais de fala dos partícipes e consensos.

Concordamos com THIOLENT (2003) que, neste caso, os sujeitos da pesquisa 

são co-pesquisadores, para tanto, devem participar ativamente do processo para busca de 

compreensão e de interação entre pesquisadores e membros da situação investigada.

 

Facilidades e dificuldades da coleta

Em virtude de múltiplas ocupações decorrentes dos cargos de direção, ocupados 

pelos  gestores  sujeitos  da  pesquisa,  interagimos  com  os  secretários,  nas  unidades 

pesquisadas, para fazer chegar aos gestores os questionários.

Ter os instrumentais preenchidos de volta constituiu segunda dificuldade, vencida 

após  um  mês  e  dez  dias  de  espera.  Algumas  unidades  devolveram  os  formulários 

preenchidos em tempo hábil, enquanto outras demoraram na entrega.

De  vinte  e  uma  unidades  visitadas,  foram devolvidos  dezesseis  formulários  e 

cinco não responderam. Mapear a situação das práticas da Instituição foi o primeiro passo 

rumo à fase mais reflexiva, a partir de outubro de 2005, quando serão investigados os 

saberes construídos com práticas reflexivas da auto-avaliação, com planejamento coletivo 

e participativo e a construção de cultura de avaliação.

A receptividade e o envolvimento dos gestores nessa fase

Devolveram o questionário devidamente respondido,  dezesseis  unidades,  cinco 

não responderam. Destes, uns alegando  falta de tempo, outros não explicaram os motivos.
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Buscou-se  identificar,  preferencialmente,  os  aspectos  do  planejamento 

participativo vivenciados pelos gestores (questionário em anexo).

Interpretação dos dados

Indagados sobre a  existência de planejamento anual  em suas unidades, dez 

dirigentes (62,5%) responderam sim, outros quatro (25%) responderam não.

Ademais, uma unidade deixou de responder por não saber de que planejamento se 

tratava. Aspecto positivo foi o fato de uma unidade fazer planejamento estratégico desde 

2002.

As  justificativas de  quatro  unidades  que  não fazem planejamento  na UFC, 

foram as seguintes: duas responderam não fazê-lo por falta de hábito, uma atribuiu falta de 

crédito  no  planejamento  e  desconhecimento  de  como  fazê-lo,  outra  faz  apenas 

planejamento físico-orçamentário e financeiro e admite sempre depender de outra unidade 

para realizá-lo,  com o argumento de que não há como planejar,  na unidade,  visto que 

orçamento  e  recurso  são  sempre  definidos  pelo  governo  federal.  À indagação sobre  o 

planejamento interno de trabalho na unidade junto aos servidores, a resposta é que 

não  o  realiza,  apenas  despacha  com  os  gestores  das  subunidades,  de  acordo  com  as 

necessidades.

Não há clareza do que seja, de fato, o planejamento interno e coletivo da unidade, 

por mais que se tentasse clarificá-lo. Um dirigente, após leitura do formulário, respondeu 

apenas a primeira questão, pedindo ao secretário que o fizesse às demais, e este alegou não 

saber preencher. 

Registre-se que, mesmo sendo os pesquisados docentes da instituição, envolvidos 

com pesquisa,  não  houve,  de  modo  geral,  boa  vontade  em  colaborar.  Razões  podem 

decorrer da inabilidade de alguns em fazer planejamento como processo permanente, por 

isso não se sentiram à vontade para opinar sobre esta forma de organização do trabalho. O 

descaso  é  talvez  por  desconhecerem a  importância  do  planejamento  como  ferramenta 

imprescindível ao gestor.  Receio talvez de se  expor ao divulgar a  própria negligência, 

incompetência ou ignorância ou perceber a unidade como algo isolado em dado momento. 

Não custa repetir o que lembram DIAS SOBRINHO e RISTOFF (2000, p.106 e 107):
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Uma universidade não são isoladamente seus estudantes,  professores e 
técnicos,  também  não  são  separadamente  o  ensino,  a  pesquisa  e  a 
extensão, não é a administração destacada para análise, não são as listas 
de formatura ou de publicações arrancadas dos processos vivos que as 
produziriam,  nem  simplesmente  a  colagem  de  todos  esses  elementos 
parciais e fragmentados, justapostos como para formar um “puzzle”. É 
tudo  isso,  mas  muito  mais  que  perspectiva  da  integração.  Integração 
implica  também  jogar  luz  nos  fenômenos  comumente  cobertos  da 
escuridão.

A questão é que a universidade, estruturada culturalmente em forma de gueto, 

talvez ainda não compreenda a integração entre as áreas de atuação transformadas em uma 

só instituição e não em áreas justapostas.   

Nesse sentido, o interesse do servidor docente e técnico, ocupante de qualquer 

cargo  ou  função,  deve  ser  pela  instituição  e  não  apenas  pelo  seu  pequeno  mundo  de 

atuação, seja unidade ou subunidade. Sob essa concepção, qualquer iniciativa em benefício 

da universidade é acolhida sem muitas estranhezas.

Não  sendo  nenhum  desses  fatores  motivo  de  descaso  pelo  questionário,  a 

realidade pode mostrar algo que precisa ser melhor investigado. 

Com conhecimento do questionário pelo gestor esperava-se que houvesse mais 

interesse  do  dirigente  pelo  assunto.  Primeiro,  para  não  se  configurar  em ato  generoso 

apenas, ou favor à aluna; segundo para suscitar o interesse pelo assunto, por viver-se em 

plena febre de avaliação na América Latina, nas Instituições de Ensino Superior (IES) no 

Brasil. Na UFC especialmente, com o valoroso e ardoroso trabalho que a Comissão Própria 

de Avaliação (CPA) vem realizando a partir de 2004, já se observa discreto sonido, mesmo 

com pouca cultura de avaliação e planejamento integrados.

A impressão tida, durante e após a coleta de dados e das observações, é que, na 

Universidade  Federal  do  Ceará  (UFC),  planejamento  e  avaliação  são  ainda  ilustres 

desconhecidos.  As  respostas  eram  tímidas,  por  vezes,  incompletas.  Planejamento  e 

avaliação participativos são de difícil execução, instrumentos desconhecidos das práticas 

universitárias, em pleno século XXI. 

Há certo pânico de privatização em alguns ambientes, parece que tudo conspira 

para  o  fim da  universidade  pública,  até  mesmo  quando  a  proposta  é  de  melhoria  da 

qualidade  por  meio  da  avaliação.  Ainda  não  se  conseguiu  compreender  que  o  perigo 

encontra-se na falta de unidade, de integração e de organização administrativa dentro da 

instituição.

6



Fez-se comentário assim: essa história de avaliação é apenas objeto de controle e  

punição, e o planejamento, preocupação de administrador. Em ambiente onde se respira 

conhecimento, como o da universidade, é excêntrico pensar assim. 

Apesar disso, os gestores que não realizam planejamento e avaliações reconhecem 

ser necessário: 

• Priorizar o planejamento como atividade anual tendo-o como rotina na gestão;

• Que a administração superior realize planejamento institucional envolvendo todos 

os gestores;

• Que a unidade possa, pelo planejamento e avaliação, elevar o nível das pessoas 

envolvidas  no  trabalho  para  que  tenham  entendimento  institucional  coletivo  e 

provocador de mudanças, de atitudes para engrandecimento, realização humana e 

institucional.

Os  aspectos  abaixo  estão  presentes,  no  item  dois  do  formulário,  como 

desdobramento  da  questão,  considerados  importantes  para  o  planejamento  e  avaliação 

eficazes da unidade.

a)  ao planejar, considera o planejamento anterior;

b)  promove a participação de parcela dos servidores da unidade no planejamento;

c)  promove a participação de todos os servidores da unidade;

d)  possibilita a reflexão permanente propiciando replanejamento das ações;

e)  realiza a auto-avaliação da unidade de trabalho.

Quanto a esses aspectos, as dez unidades que fazem planejamento e avaliação, 

assinalaram mais de uma opção, dando-se as seguintes respostas: oito (26,7%) afirmaram 

considerar  o  planejamento  do  ano  anterior;  sete  (23,3%)  promovem a  participação  de 

parcela dos servidores da unidade no momento do planejamento; oito (26,7%) unidades 

possibilitam reflexão sobre o planejamento e replanejam as ações; cinco (15%) unidades 

realizam a  auto-avaliação  na  unidade  de  trabalho;  duas  (6,6%)  unidades  promovem a 

participação de todos os servidores, apenas no momento do planejamento:

No entanto,  duas  unidades,  entre  dez,  responderam sim ao planejamento,  sem 

assinalar nenhum dos aspectos mencionados.
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A idéia de continuidade e de permanência do planejamento da UFC aparece em 

62,5%  das  unidades.  Infere-se  que  parte  da  gestão  da  universidade  compreende  a 

necessidade de organizar-se, sob bases de planejamento contínuo.

Sem  essa  compreensão,  o  trabalho  continua  sendo  apenas  mera  execução  de 

tarefas. Ao final de etapa ou de ano, não se sabe ao certo o que se fez e para que serviu o 

que  se  fez,  se  foi  bem  feito  ou  mal  feito,  ainda,  o  que  se  deixou  de  fazer.  Sem 

acompanhamento e avaliação das ações, ao fim do período previamente estabelecido, o 

planejamento faz-se eterno começar quando deve ser contínuo. 

Provavelmente pouco ou nenhum aprendizado se identifica ou se registra, nem a 

compreensão do processo pelas pessoas envolvidas, tampouco a quantidade e a qualidade 

do trabalho realizado. Sabe-se que algo foi desenvolvido, no entanto não há memória viva 

ou atualizada do que foi feito. Também não sabemos quem e o que foi apreendido com o 

que  se  fez,  o  que  foi  desaprendido  por  necessidade,  principalmente,  o  que  precisa 

melhorar. 

Ao considerar  a  necessidade  de  revisão  do  planejamento  anterior,  os  gestores 

estão exercitando a avaliação, presente, portanto, mesmo de forma velada. Esse olhar ao 

passado, ainda que sem propósitos definidos ou avaliação planejada, é a própria avaliação 

que,  implicitamente,  se  impõe  no  planejamento.  “Um modelo  de  avaliação  da  gestão 

pública,  bem construído,  passa  a  se  constituir  em poderoso  instrumento  para  o  gestor 

interessado em conduzir a organização pública a uma transformação gerencial, alçando os 

patamares progressivamente mais elevados de desempenho instituciona11”. 

Os  novos  desafios  do  mundo  hiperinterligado  e  rápido  exigem  instituições 

públicas  mais  ágeis,  preparadas  para  as  demandas  da  sociedade.  Requerem  gestores 

públicos preparados e não de  tomadores de conta de determinadas unidades, que saibam 

planejar  e avaliar  constantemente suas ações.  Uma equipe de gestores  qualificados,  na 

universidade, propicia a quebra de barreiras entre áreas organizacionais, elimina feudos ou 

guetos e promove integração interna. 

Na universidade, hoje, há ainda mais contatos entre grupos,  interfaces,  do que 

integração entre unidades, entre seus membros. Alguns professores que assumem cargos de 

direção não estão totalmente preparados para gestão administrativa em áreas de atuação, 

como  pró-reitorias,  superintendências,  órgãos  suplementares,  e  até  mesmo  nas  áreas 

1 Plano Avança Brasil. Publicação do Programa Melhoria da Qualidade dos Serviços Prestados ao Cidadão 
-Prêmio de Qualidade do Governo Federal / Instrumento de Avaliação da Gestão Pública Ciclo 2000,  p. 10.
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acadêmicas. A afirmativa encontra apoio nos dados desse levantamento, quando apenas 

62,5% dos gestores afirmam realizar planejamento na unidade,  com algumas ressalvas.

Dos dezesseis formulários, dez foram preenchidos de forma criteriosa, completa, 

quatro  apenas  rabiscados  às  vezes  ininteligíveis,  pelo  que  se  percebe  claramente  que 

alguém começou responder e outra pessoa terminou, sem entendimento do que escrevia, 

com pouco proveito, portanto. Não é isso sintomático? Pode ser reflexo de como se lida 

com planejamento na universidade?

Importância  dos  aspectos  assinalados  para  o  planejamento,  para  o  progresso  da 

unidade e dos servidores.

Em uma unidade mais de 40 pessoas envolvem-se com o planejamento. Outra 

reconhece que esses aspectos possibilitam criação de cultura de planejamento e avaliação, 

com  aumento  da  produtividade  e  motivação  dos  servidores.  Um  gestor  pondera  que 

planejamento  participativo,  além de  considerar  a  história  anterior  da  unidade,  permite 

correção de rumos. Uma unidade acredita que, com planejamento coletivo, valorizam-se os 

servidores e possibilita-se a integração entre todos os que fazem o centro acadêmico. Outra 

unidade compreende que o planejamento só é praticado com participação representativa da 

comunidade, ou seja, estudante, técnico e professor. 

Na visão de um dos gestores que realiza planejamento, para que as ações sejam 

executadas e com significado é preciso o envolvimento e participação de todos, do planejar 

ao  avaliar.  Comenta  outro  que  o  planejamento  permite  reavaliar  as  demandas  e  as 

necessidades  que  já  foram  contempladas.  A  participação  de  todos  leva  ao  maior 

comprometimento com o trabalho. Um gestor considera que os aspectos acima devem ser 

considerados  em  um  planejamento  para  que  as  praticas  sejam  renovadas  e  situações 

positivas  influenciem o andamento da divisão.

Quantos gostariam que a pesquisa-ação fosse realizada em sua unidade e por quê.

Duas unidades não querem a pesquisa-ação, por falta de tempo do grupo e pelo 

reduzido número de funcionários. Não sabemos ao certo se o gestor compreendeu bem a 

pesquisa-ação  com  intervenção  e  os  benefícios  para  unidade,  possivelmente,  que  os 
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funcionários se envolveriam de tal  modo que não haveria tempo para desempenho das 

atribuições, com  prejuízo para a unidade. 

Outra,  ainda,  responde  que  não  sabe  do  que  se  trata.  Na  verdade,  o  diretor 

respondeu   às  indagações  com  certo  desdém,  sempre  fazendo  perguntas,  como  que 

planejamento é esse, ou,  não sei do que se trata, ainda,  quando eu souber, responderei. 

Crê-se  que  planejamento  em si  traz  idéia  do  que  pode  ser  feito,  independente  de  ser 

estratégico, didático, pedagógico, administrativo, financeiro ou orçamentário. Se houvesse 

interesse  em colaborar,  diria  como faz  o  planejamento da unidade  se  é  que  o  realiza. 

Diferentemente desse dirigente, um diretor de centro explicitou o seu planejamento, em 

etapas. A essa questão, duas unidades, não responderam.

Ao justificarem o interesse na pesquisa, em suas unidades, doze dirigentes (75%) 

responderam: 

Como um meio de contribuir para aprimorar o planejamento e subsidiar 
sua  pesquisa;  contribuiria  para  o  aprimoramento  de  práticas  internas; 
poderia contribuir para aprimorar nosso trabalho; poderia contribuir para 
o  convencimento sobre  a  importância do planejamento das atividades; 
pela  importância  do  tema;  é  interessante  colaborar,  sobretudo  se  a 
pesquisa se voltar  para as nossas ações; poderá ajudar mais na gestão 
atual e futura e porque é interessante o contato e a divulgação do nosso 
planejamento (Gestores UFC).

A  avaliação  institucional  não  deve  contentar-se  apenas  em verificar  se  existe 

integração ou não. Não basta o diagnóstico;

É  preciso  também  entender  isso  como  fenômeno,  onde  os  diversos 
elementos explicativos concorrem para a compreensão global. Mas ainda 
há  algo  além  da  mera  apreensão  intelectual.  A  avaliação  deve  ser 
transformadora, pois onde não há integração, a avaliação deve colaborar 
para produzi-la (DIAS SOBRINHO, 2002, p.119).

Há  que  se  compreender  avaliação  e  planejamento  participativo,  não  como 

inibidores da autonomia gestora, mas como auxiliares diretos do trabalho diretor.

Considerações finais
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A análise  das auto-avaliações e  planejamentos participativos,  na UFC, faz-nos 

acreditar  que  visões  precisam  ser  repensadas,  pois,  como  nos  lembra  a  máxima  do 

Evangelho: não basta, pois, trajar a libré do Senhor para ser um fiel servidor, não bastam, 

aos  gestores  e  à  UFC,  títulos  acadêmicos  e  volumosos  recursos  orçamentários  e 

financeiros, se, juntos, não contribuírem, de maneira plural, para mudança de concepções e 

de jeito de administrar as ações institucionais e coordenar grupos de trabalho. Não basta, a 

falácia de mudanças, se não se manifestam, no dia-a-dia, e não resultarem em jeito novo de 

planejar e avaliar permanentemente, de forma participativa. 

O pesquisador canadense Maurice Tardif2, em palestra sobre as transformações do 

ensino da Universidade Federal do Ceará, em abril de 2003, fez o seguinte comentário 

sobre mudanças: 

[...] somos fascinados pelas mudanças, especialmente em educação, mas 
a  mudança  faz  com que  a  gente  esqueça  que existem coisas  que não 
mudam, se mantém, e outras mudam pouco, exemplo disso é o modelo 
único de escola que cobre toda a Europa e o planeta desde o século XVI 
até o século XXI. Neste modelo há um professor e um grupo de alunos. A 
identidade docente é também profundamente marcada pelos dispositivos 
de  estrutura,  tempo  e  cultura.  Mesmo  com  todas  as  pedagogias 
construtivistas,  sócioconstrutivistas,  behavioristas  e  as  pedagogias 
alternativas, a escola permanece estruturada da mesma forma até hoje, 
portanto, não haverá reforma profunda na escola e nas práticas docentes 
enquanto esses dispositivos  existirem, pois são eles  que impedem que 
mudanças aconteçam.

Os  propósitos  dos  que  trabalham  e,  ao  mesmo  tempo,  se  beneficiam  das 

universidades públicas, devem ser de melhorá-las constantemente, integrá-las internamente 

e com a sociedade. Docentes, alunos e técnicos possuem juntos essa missão, e se ocupantes 

de cargos comissionados ou funções gratificadas, amplia-se mais ainda a responsabilidade. 

Os últimos precisam ter ampla visão da instituição motivando-se pelo sentimento 

de  pertencer,  crescendo  profissionalmente,  aperfeiçoando  processos  administrativos  e 

coletivos, meios sem os quais, as finalidades primeiras da instituição estariam na Unidade 

de Terapia Intensiva (UTI). Mesmo que os dados revelem que mais de 50% dos gestores da 

instituição  planejam  e  avaliam  as  ações,  é  imperioso  discutir-se  coletivamente  a 

participação, continuidade, temporalidade, o envolvimento e resultados deste trabalho. 

2 TARDIFF, Maurice. Palestra sobre Transformações do ensino.  (22 de abril de 2003), no Auditório da 
Biblioteca Universitária do Centro de Humanidades da Universidade Federal do Ceará (UFC).
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Restam-nos ainda algumas reflexões:  os planos elaborados pelas unidades que 

disseram  sim,  encontram-se  em  consonância  com  o  planejamento  e  avaliação 

institucionais? Por quais diretrizes se norteiam? Em que momento, são esses planos de 

trabalho das unidades discutidos e avaliados coletivamente com as demais unidades e com 

a administração superior? Originam-se do macro-planejamento institucional e anual? As 

informações  decorrentes  são  socializadas  permanentemente  para  todos  os  gestores,  de 

modo que todos conheçam um pouco de tudo o que acontece na universidade? Os gestores 

comunicam ao seu grupo de trabalho direto as interações e os resultados?

Nas  respostas  deverão  caber:  participação  como  sinônimo  de  engajamento, 

democracia,  holismo,  flexibilidade,  estímulo,  educação  coletiva,  humildade,  ética, 

comunicação,  continuidade  e  permanência,  e  ainda,  o  pacto  de  verdade  grupal 

habermasiano. Sem isso, o discurso da mudança é fábula, e a participação, o sonho que a 

solidão arrebatou.  
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APÊNDICE

O Questionário 

         Prezado dirigente,

         O objetivo deste questionário é coletar dados para uma pesquisa de doutorado em 
educação, do Programa de Pós-graduação em Educação/FACED/UFC, cuja primeira parte 
refere-se  ao  diagnóstico  das  práticas  de  auto-avaliação,  planejamento  coletivo  e 
participativo  nas  unidades  acadêmico-administrativas  da  UFC,  com o  fim de  escolher, 
entre  essas  unidades,  ambientes  favoráveis  ao  desenvolvimento  de  uma  pesquisa  de 
intervenção,  do  tipo  pesquisa-ação,  que  investigará  os  saberes  construídos  a  partir  de 
práticas  reflexivas  da  auto-avaliação  com  planejamento  coletivo  e  participativo  e  a 
construção de cultura sobre avaliação.
         Para tanto, solicitamos a gentileza de V. Sa. em respondê-lo, identificando apenas a 
sua unidade/setor.
UNIDADE_______________________________________________________________
1º. A unidade realiza planejamento anual?                                  SIM (    )        NÃO (    )
1.1.Em caso negativo, o que impede a sua realização?
a) (   ) falta de tempo;
b) (   ) falta de hábito;
c) (   ) falta de crédito no planejamento;
d) (   ) desconhecimento de como fazê-lo;
e) (   ) não há necessidade;
Outros motivos ____________________________________________________________
1.2.Que propostas de mudanças internas você apresenta para a realização do 

planejamento?__________________________________________________________
___ 

2º . Em caso afirmativo, que aspectos estão relacionados ao planejamento executado na 
sua unidade?
a) (   ) considera o planejamento anterior ao planejar;
b) (   ) promove a participação de parcela dos servidores da unidade no planejamento;
c) (   ) promove a participação de todos os servidores da unidade;
d) (   ) possibilita a reflexão permanente propiciando replanejamento das ações;
e) (   ) realiza a auto-avaliação na unidade de trabalho.

3°. Justifique a importância dos aspectos assinalados para o planejamento, para o progresso 
da unidade e dos servidores que  a 
compõem._____________________________________

4° . Tem interesse de que a unidade participe da pesquisa no caso de ser ela a escolhida?
SIM (   ) NÃO (    ) Por que?__________________________________________________ 
_________________________________________________________________________
                                                                                           Agradecemos à colaboração. 
                                                                                              Fortaleza abril e maio 2005
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