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Ode aos jangadeiros cearenses
Voga a jangada sobre as ondas túmidas...
É a barca de São Pedro, que conduz,
no bravo peito de seus tripulantes,
a legenda imortal: Terra da Luz.
Águas e céus leem somente agora.
Uivos, imprecações, brados, rugidos:
— é a música da noite que desaba.
Não sabem mais onde começa a terra,
não sabem mais onde o oceano acaba...
Novos Ulisses, enfrentando as vagas
dos mares que Homero não cantou,
vão, na jangada intrépida e veloz,
mostrar à rica e excelsa Guanabara
a coragem, a fibra, a resistência
desta raça que em bronze o Sol forjou,
desta raça, de mártires e heróis,
que enche os céus do Brasil, os céus da América,
de estrelas, de relâmpagos, de sóis!
Filgueiras Lima
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APRESENTAÇÃO
O jangadeiro é um tipo de pescador que ocorre no
litoral nordestino, geralmente na faixa costeira entre o Ceará e o sul da Bahia. Ele apresenta traços culturais bem
distintos do pescador artesanal (ou ribeirinho), dentre os
quais, os mais proeminentes são: o tipo de embarcação
que utiliza (as jangadas); a relação que mantém com a
natureza, fruto do exercício da pesca em “mar aberto”; a
forte influência recebida da cultura africana.
Esse tipo de pescador detém profundo conhecimento da arte de navegar. Igualmente, é um exímio identificador dos locais de pesca situados longe da costa. Para tal,
costuma usar o sistema de triangulação, pelo qual linhas
imaginárias são traçadas a partir de acidentes geográficos situados no continente. Tem vasto conhecimento dos
ambientes pesqueiros, que são definidos a partir de características ecológicas e nomeados localmente como tassos, corubas, altos e rasos, segundo a profundidade em
que se situam as rochas onde é feita a pesca com linha
de mão. Ademais, o jangadeiro possui conhecimento da
diversidade das espécies de pescado que captura, conhecendo a sazonalidade, os hábitos migratórios e alimentares de vasto número de peixes. Na costa nordestina, o
jangadeiro pesca principalmente a lagosta, mas também
captura outros peixes com a ajuda de redes.
Os jangadeiros, digo, os autores dos textos que
compõem a obra Jangadeiros da Educação: lançando
redes sobre o Ensino Superior atiraram-se destemidamente ao mar aberto da educação brasileira, adentrando
searas variadas. Para corroborar a assertiva, ilustremos o
caso daqueles que lançaram suas redes sobre a expansão
universitária, analisando as matérias jornalísticas veicu-
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ladas em jornais de grande circulação do Ceará. Em outra jangada houve quem atirasse suas redes em direção à
avaliação educacional, abordando temáticas específicas
da Universidade Federal do Ceará (UFC) relacionadas às
Casas de Cultura Estrangeira, à cultura avaliativa e à qualidade de vida do trabalhador docente. No entanto, outros
jangadeiros mais intrépidos aventuraram-se em busca
de compreender aspectos inerentes aos cursos de graduação da UFC, lançando suas redes para obter conhecimento sobre as condições de funcionamento do curso de
Geologia e sobre a evasão discente no curso de Estilismo
e Moda. Porém, houve jangadeiros simpatizantes da boa
leitura que, preocupados com o Sistema de Bibliotecas
da UFC, lançaram suas redes para obter conhecimentos
válidos sobre: a qualidade da biblioteca universitária e
sua relação com o desempenho dos alunos no Exame Nacional de Desempenho de Estudantes (ENADE); a adoção
de indicadores de desempenho da Biblioteca de Ciências
Humanas; o uso do Balanced Score Card (BSC) para auxiliar a gestão de bibliotecas; a normalização de teses e
dissertações no ambiente virtual da Biblioteca Digital; a
atualização das bibliografias básicas dos cursos da área
de saúde. Por fim, houve jangadeiros que atiraram suas
redes para compreender o fenômeno do assédio moral na
UFC e como se efetiva a responsabilidade social da UFC,
especificamente no Campus de Sobral.
Não obstante, há um jangadeiro cearense que, além
de destemido desbravador de mares, foi um legítimo
e autêntico herói, cantado e louvado pelos cancioneiros
populares. Durante o Movimento Abolicionista Cearense,
surgido em 1879, um homem humilde, de cor parda e
jangadeiro destacou-se. Este homem recusou-se a transportar para os navios negreiros os escravos vendidos para
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o sul do país. Seu nome era Francisco José do Nascimento,
mais conhecido pelo pseudônimo Chico da Matilde. Aos
42 anos, o líder jangadeiro reconhecido por seus pares
iniciou uma paralisação do mercado de transporte marítimo de escravos, ocorrida nos dias 27, 30 e 31 de janeiro
de 1881, no Porto de Fortaleza. Há relatos de estudiosos
e pesquisadores, como é o caso da Profa. Simone Souza
(UFC), de que outros ancoradouros e até mesmo esparsas
lideranças da elite econômica do Estado tomaram posição
idêntica ao líder jangadeiro, interrompendo o fluxo de escravos em suas regiões e nas fronteiras com outras províncias do Nordeste. Antes e depois desse movimento grevista outras atividades libertárias como a Sociedade Perseverança e Porvir, a Sociedade Cearense Libertadora e
jornais como o Libertador se destacam pela luta contra a
escravidão. A firmeza do mulato jangadeiro Chico da Matilde ultrapassou os limites da província e alcançou o Império, revelando, desse modo, a força da resistência nordestina que consagrou o maior herói popular da história
abolicionista do Ceará. Após tal efeméride, Chico da Matilde ficou popularmente conhecido como o Dragão do Mar.
Após a greve, Chico da Matilde foi demitido do seu
posto de Prático da Capitania dos Portos, em Fortaleza.
Pouco mais de três anos depois, com a libertação dos escravos do Ceará, em 25 de março de 1884, a bordo do
barco negreiro Espírito Santo, o Dragão do Mar transportou sua jangada Liberdade para o Rio de Janeiro. Conforme a versão do jornalista catarinense Raimundo Caruso:
A jangada Liberdade, de Francisco José do Nascimento,
era a clássica, de troncos. Símbolo de uma resistência popular vitoriosa no Ceará, foi levada à Capital do
Império a bordo de um navio mercante e, mesmo viajando no porão, inaugura a rota das futuras aventu-
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ras dos jangadeiros nordestinos em direção ao Sul. A
embarcação foi exibida nas ruas do Rio de Janeiro, sob
os aplausos da multidão, e pouco depois é doada ao
Museu Nacional, onde foi recebida como valiosa peça
etnográfica [...]. Em seguida a jangada foi transferida
para o Museu da Marinha [...], de onde, queimada, feita
em pedaços ou desmontada, desapareceu.

Até hoje é desconhecido o paradeiro de Liberdade,
enquanto jangada. Não obstante, a busca pelo ideal de
Liberdade que uniu raças, credos e comunidades, capitaneada pela figura emblemática e guerreira de Dragão
do Mar, honrou, por estas bandas, o lema dos inconfidentes mineiros: libertas quae sera tamen. Igualmente,
os nossos corajosos jangadeiros, digo, autores, também
contribuem, ao seu modo, para honrar e fortalecer o ideal
Libertário, propagando os conhecimentos gerados pelos
estudos e pesquisas ora relatadas.
Fortaleza, 28 de dezembro de 2012
Wagner Bandeira Andriola
Coordenador do POLEDUC
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ANÁLISE DO CONTEÚDO DAS MATÉRIAS SOBRE EXPANSÃO UNIVERSITÁRIA,
VEICULADAS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DO CEARÁ
Silvia Marta Oliveira Costa
Maria de Fátima de Souza

Introdução
De forma resumida, pode-se dizer que a expansão
universitária consiste na ampliação do número de vagas,
de cursos e de campi das universidades. O presente trabalho analisa a cobertura jornalística dessa temática nos
dois jornais cearenses de maior circulação: o Diário do
Nordeste e O Povo. Foram coletados textos publicados
nos dois mencionados veículos, no período de 2005 a
2008. A escolha recaiu sobre esses dois jornais, por serem os que registram mais aceitação entre os leitores do
Estado do Ceará, tanto na capital quanto no interior. Para
levar a efeito esta pesquisa, adotou-se como método de
investigação a análise de conteúdo.
A fundamentação teórica deste estudo está pautada em teorias sociais, especialmente as que abordam os
efeitos dos meios de comunicação de massa sobre a sociedade. São inúmeros os estudos sobre os impactos da
mídia no comportamento dos indivíduos e várias teorias
surgem (agenda sitting e “espiral do silêncio”) para explicar como ela interfere no imaginário das pessoas (NOELLE-NEUMANN apud FERREIRA, 2007; BARROS FILHO,
2003; DEFLEUR & BALL-ROKEACH, 1993; POLISTCHUK &
TRINTA, 2003).
A hipótese da “agenda setting” (ou teoria do agendamento) explica o alcance dos meios de comunicação,
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como eles interferem na seleção dos assuntos pelos quais
as pessoas mais se interessam e como elas apreendem a
realidade em sua volta, além de determinar o que vai ser
discutido e com que enfoque (BARROS FILHO, 2003). A hipótese da “espiral do silêncio”, criada pela socióloga alemã Elisabeth Noelle-Neumann e igualmente advinda da
teoria do agendamento, refere-se ao medo do isolamento
social, fator que leva as pessoas evitarem a emissão de
opiniões discrepantes daquela dominante no grupo de
que fazem parte.
Diversos questionamentos surgiram no início da
pesquisa no tocante à eficiência e à efetividade das informações transmitidas pelos jornais cearenses sobre
expansão universitária. A partir desses questionamentos,
foram formuladas as seguintes perguntas para referenciar a pesquisa: Como estão sendo veiculadas as matérias
sobre expansão universitária nos jornais cearenses Diário
do Nordeste e O Povo? Esses dois jornais favorecem a
participação efetiva dos leitores, abrindo espaço para a
publicação de suas opiniões? Qual a postura apresentada
por eles com relação às políticas públicas de educação
superior?
Partindo de referências pessoais e da experiência
profissional de uma das pesquisadoras no exercício do
jornalismo, bem como do grande interesse pelo tema expansão universitária, em virtude de atuar em uma instituição de ensino superior, formularam-se os objetivos
propostos para este estudo, que aparecem explicitados a
seguir.
Estabeleceu-se como objetivo geral investigar a
cobertura jornalística da temática expansão universitária, nos jornais Diário do Nordeste e O Povo, no período
de 2005 a 2008. Dentro dos objetivos específicos, estão
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identificar os gêneros jornalísticos utilizados pela mídia
impressa para o tratamento da temática e analisar o conteúdo das matérias veiculadas nos dois jornais sobre a
temática em apreço,
A pesquisa, resumida a seguir, é o pontapé inicial
para se entender melhor o assunto que, evidentemente,
comporta novas investigações. Espera-se que este trabalho possa contribuir para essa discussão, até porque o
tema da educação superior não só é de grande relevância
para a sociedade como merece ser devidamente estudado
e fazer parte da realidade de um número cada vez maior
de jovens brasileiros.

Desenvolvimento
Atualmente, 14,4% dos jovens brasileiros de 18 a 24
anos estão matriculados no ensino superior, segundo dados do Censo de Educação Superior 2010, cabendo aqui
informar que o setor privado responde pela maioria das
matrículas no país. Uma das metas do Plano Nacional de
Educação (PNE), lançado em 2001, era elevar esse percentual para 30% até 2011, o que não ocorreu,
O estudo aborda duas iniciativas do poder público
para promover a expansão universitária: o Programa Universidade para Todos (Prouni) e o Programa de Apoio a
Planos de Reestruturação e Expansão das Universidades
Federais (Reuni). Como se verá adiante, para ter bons resultados uma política pública precisa de visibilidade e boa
difusão junto à sociedade.
Não são poucos os teóricos da educação que defendem ser a situação social um fator condicionante para o
acesso e permanência dos estudantes em um curso superior, acrescentando ainda que a condição social traz im-
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plicações com relação ao acesso dos jovens à informação,
ao interesse que eles têm pela leitura e pela busca de
conhecimento, seja nos livros ou nas demais publicações
impressas.
Como atesta Araújo (2002), o sucesso de uma política pública dependerá da natureza de sua comunicação
com a sociedade:
Políticas públicas só se configuram como tais quando
assumem visibilidade e são disponibilizadas por meio
de processos comunicacionais, mediados pelas instituições e que caracterizam uma ação de intervenção
social. O sucesso – ou o fracasso – de qualquer política está, porém, na razão direta da possibilidade e do
modo de sua apropriação pela população à qual se
destina; portanto, da natureza e da qualidade dos processos comunicacionais que a constituem e v iabilizam.
(ARAÚJO, 2002, p.221).

O estudo do processo comunicativo pressupõe que
se parta da abordagem do gênero. Adotou-se, neste estudo, a classificação de gêneros jornalísticos proposta por
Marques de Melo (1985), que compreende 12 tipos, divididos em dois grandes grupos ou categorias: informativa
(nota, notícia, reportagem, entrevista) e opinativa (editorial, comentário, artigo, resenha, coluna, crônica, caricatura e carta).
Aprofundando suas pesquisas, o autor, que identificara apenas duas categorias de gêneros textuais jornalísticos (informativa e opinativa), reconhece a existência de
mais três, a interpretativa, a diversional (entretenimento)
e a utilitária (SEIXAS, 2008). É essa a classificação que
será adotada no decorrer deste trabalho, tendo em vista
tratar-se da mais adequada a pesquisas que pretendem
analisar o conteúdo das publicações impressas e, como
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lembra Chaparro (2008), possível de ser aplicada ao jornalismo brasileiro.
Trata-se, pois, de um estudo exploratório, de abordagem predominantemente qualitativa, que se propôs a
analisar as matérias veiculadas em jornais cearenses, utilizando, para análise dos dados, o método de investigação
de análise de conteúdo proposto por Bardin (2004). Esse
método é definido por essa autora como um conjunto de
técnicas de análise das comunicações que permite a inferência de conhecimentos relativos às condições de produção das mensagens. A técnica adotada possibilita investigar o conteúdo da mensagem e também seu significado.
Para a coleta dos dados, foi realizado um levantamento nos dois jornais, com o propósito de encontrar todo
o material atinente à temática expansão universitária, ou
seja, qualquer tipo de texto com esse foco, incluindo os
que tratassem do Enem, do Prouni e do Reuni, políticas
públicas cujo objetivo é a expansão do ensino superior e
a inclusão social.
O levantamento resultou em um universo constituído por 268 textos jornalísticos, os quais, a partir de
uma leitura superficial, foram separados por gênero, utilizando-se a classificação proposta por Marques de Melo
(1985). Escolheu-se a referida classificação por ser a mais
adequada e de fácil tratamento, como também pela credibilidade que apresenta como resultante de uma criteriosa
análise comparativa das classificações europeia, norte-americana e hispano-americana, e ainda pelo fato de se
aplicar particularmente ao jornalismo brasileiro (CHAPARRO, 2008). Essa etapa resultou no agrupamento de 156
textos informativos (147 notícias, 05 notas, 03 entrevistas
e 01 reportagem) e 112 textos opinativos (90 colunas, 17
artigos, 03 cartas e 02 editoriais).
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O material separado resultou em três grupamentos homogêneos de matérias: enunciado, argumento e
conhecimento. O grupamento enunciado reuniu 9 matérias; o do tipo argumento, 6, e o grupamento conhecimento, 31, perfazendo um total de 56 matérias a ser
analisadas. Com vistas à separação das matérias por grupos de semelhança, a pré-análise obedeceu à regra da
homogeneidade.
O grupamento enunciado refere-se a matérias que
têm como objetivo informar o fato ou relatá-lo tal como
ocorreu, não admitindo interpretações e/ou opiniões
(FIORIN, 2004); as matérias que apresentam no seu bojo
o desejo de convencer ou tentar convencer pela apresentação de razões baseadas na evidência das provas e à
luz de um raciocínio coerente e consistente compõem o
grupamento argumento (GARCIA, 2006); por fim, o grupamento conhecimento refere-se a matérias cuja mensagem consiste numa representação mental de relações
e na agregação de novos valores aos adquiridos anteriormente pelo leitor.
A partir da separação das matérias por grupamentos
(pré-análise), procedeu-se a uma terceira leitura, denominada por Bardin (2004) de leitura exaustiva que consiste
na exploração do material, a fim de se alcançar o tratamento dos resultados pela técnica da “análise do conteúdo” (inferência e interpretação).
A coleta de dados se deu por meio de visitas aos
bancos de dados dos dois jornais (durante o mês de fevereiro de 2009), ocasiões em que foi realizada pesquisa
on-line sobre a temática em estudo. As matérias encontradas foram impressas e, junto com o texto, imprimiu-se o
layout da página onde elas apareceram, a fim de se identificar o grau de destaque que tiveram na edição.
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Os dados relacionados à classificação das matérias
e outros relativos à sua distribuição foram organizados em
tabelas e demonstrados através de estatística descritiva
(números absolutos e percentuais). Os demais, oriundos
da leitura das matérias, tiveram seus conteúdos analisados e descritos de forma textual, de acordo com o método
proposto por Bardin (2004).
Ao todo, foram identificadas 268 matérias abordando a temática expansão universitára, sendo praticamente
uniforme a distribuição das matérias nos anos de 2005
a 2008. Vale registrar que, em 2006, houve um discreto
aumento do número de notícias (que passou de 71 para
82) por ser aquele um ano eleitoral. A tendência é de que
as matérias relacionadas à divulgação dos projetos do governo aumentassem e ganhassem mais visibilidade em
um ano de eleições presidenciais, quer com textos favoráveis, quer com matérias mais críticas em relação às políticas públicas do então governo.
Pode-se dizer que não houve momentos de pico ou
de depressão no número de matérias relativas à expansão universitária no período estudado. Essa é uma característica das “notícias comuns”, ou seja, aquelas nas
quais a mídia (empresa jornalística) não demonstra interesse especial.
No mesmo espaço temporal, observou-se a predominância dos gêneros notícia (informativo), representando 54,84% das matérias veiculadas no período, e da coluna (opinativo), que alcançou um percentual de 27,25%.
Os gêneros nota, entrevista, reportagem, artigo, editorial
e carta somaram juntos 17,91% das matérias veiculadas
pelos dois jornais. Os demais gêneros (comentário, crônica, caricatura e resenha), todos opinativos, não contemplaram essa temática.
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O fato de maioria absoluta (54,85%) das informações ter sido do gênero notícia, que tem como regra de
redação a objetividade e a imparcialidade, visando apenas informar o leitor sobre determinado fato, pode demonstrar a falta de interesse da mídia escrita cearense
pela temática e sugerir a falta de compromisso para com
assuntos que, embora importantes, não rendem grandes
manchetes para a empresa jornalística.
A frequência média do gênero opinativo coluna
(27,25%) sugere a tentativa dos dois jornais de pautar o
debate público sobre a temática (agenda setting), começando pela opinião do jornalista que a produz. Ter seus
assuntos agendados pelo público leitor pode ser traduzido como um status pessoal para o colunista, embora se
saiba que a temática é muito específica para gerar discussões generalizadas. Esse gênero, que se caracteriza
por ser regular, podendo ser diário, semanal, quinzenal
ou mensal, de acordo com a periodicidade da publicação,
traz comentários com breves relatos, emite juízo de valor
e tem caráter levemente persuasivo, vez que exerce a comunicação em um só sentido.
Há autores que afirmam estar o futuro do jornal impresso na reportagem, pois, mesmo que o leitor tenha
acesso a textos eletrônicos, não vai deixar de buscar as
abordagens mais profundas de que o repórter lança mão
na construção de matérias dessa natureza (LAGE, 1987).
Apesar disso, foi identificada apenas uma reportagem durante todo o período analisado neste estudo, o que representou 0,38% do total das matérias veiculadas.
Uma das questões jornalísticas que parece de grande relevância na cobertura é a pluralidade de fontes. Foi
verificado que a maioria das matérias – 38 (67,86%) –
apresentou apenas uma fonte de informação e que ape-
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nas 18 (32,14%) delas contaram com informações de
mais de uma origem. Ressalta-se que as matérias que
trouxeram mais de uma fonte foram, na maioria, as notícias, textos informativos que apresentam “mão única” do
jornalista para o leitor, não havendo, portanto, a participação do público na produção do texto, ou seja, a “voz da
população”. Mesmo nos textos que mencionaram mais de
uma fonte, não foram verificadas opiniões divergentes, ou
seja, o discurso era praticamente o mesmo, certamente
representativo da opinião da empresa jornalística.
Pode-se inferir que a temática expansão universitária
não representa para a mídia escrita cearense um tema de
grande repercussão, o que revela a despolitização do público e dos profissionais da mídia sobre o tema educação
superior e que as matérias sobre o assunto somente alcançam visibilidade quando o objeto da informação é um
fato negativo, como protesto de estudantes, denúncia etc.

Conclusão
O presente estudo analisou a cobertura da mídia
impressa cearense sobre expansão universitária, tema
que interessa a uma parcela restrita da sociedade brasileira, uma vez que somente pouco mais de 10% da população de jovens de 18 a 24 anos cursa o ensino superior
no país. Esse dado revela que o ensino universitário ainda
soa como algo elitista no Brasil e no Ceará, situação que
se espera seja superada num futuro não muito distante,
já que os esforços para democratizar essa modalidade de
educação foram sentidos nos últimos oito anos.
Dada a potencialidade do jornal impresso de aprofundar a cobertura dos fatos, esperava-se que a abordagem dispensada a um assunto de tamanha relevância so-
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cial fosse de fato mais intensa, o que efetivamente não
aconteceu, tendo em vista que 67,86% dos 56 textos estudados têm somente uma fonte de informação. O que
enriquece uma cobertura jornalística é a pluralidade de
opiniões. Em um texto jornalístico, a versão dos diversos
personagens envolvidos no relato, a presença das diferentes percepções sobre um assunto e a diversidade de fontes (pessoas ou instituições que fornecem informações ao
jornalista) contribuem para o aprofundamento da matéria.
Sabendo-se do caráter fundamental da comunicação na sociedade de massa, a implantação de uma política pública, seja ela na área de educação ou outro setor,
requer interação com o público, principal alvo das ações
governamentais. No caso das políticas públicas em educação superior, esse feedback do cidadão mostra-se fundamental para a produção de informações mais qualificadas, com conteúdo aprofundado, incluindo o ponto de
vista do leitor. E não se deve esperar que a mídia impressa
resolva sozinha essa questão, uma vez que as ferramentas
surgidas com as novas tecnologias estão disponíveis para
encurtar distâncias e propiciar a comunicação interativa e
em tempo real entre as instituições e o público.
Por outro lado, a tradição da cobertura jornalística
de priorizar o extraordinário precisa definitivamente ser
revista. O velho conceito de notícia traz essa noção embutida. Mas isso precisa ser mudado. Muita coisa que acontece no meio social merece visibilidade, embora não se
encaixa nesse critério de extraordinário. Sendo reconhecidamente relevantes do ponto de vista social, se os temas educacionais não ganham mais espaço nas páginas
dos jornais, pode-se afirmar que os conceitos de responsabilidade social das empresas jornalísticas e mesmo dos
profissionais de imprensa precisam ser modificados.
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A educação é questão estratégica para qualquer nação que busque o desenvolvimento, seja ele econômico
ou social; é o caminho mais seguro para que um país
produza conhecimento e diminua os indicadores de desigualdade social; é o atalho para que a população menos
favorecida conquiste um lugar ao sol. Por tudo isso, a temática educação não pode ser ignorada tampouco ocupar
espaço mínimo na mídia.
Dessa forma, a análise do conteúdo das matérias veiculadas nos jornais Diário do Nordeste e O Povo coloca-nos diante de uma verdade: a educação não é devidamente tomada como tema social que comporte intervenção em
todas as esferas, incluindo a mídia e a sociedade civil.
A comunicação é uma questão fundamental e não se
limita a promover a divulgação de temas específicos, por
exemplo, no caso da educação, a “expansão universitária”.
Portanto, faz-se necessária a construção de um novo tipo
de relacionamento da mídia com o cidadão, com vistas à
produção de informações mais qualificadas, nas quais a
ausculta do cidadão esteja incluída.
Finalmente, considera-se que os objetivos a que
este estudo se propôs foram devidamente alcançados,
uma vez que se identificaram os gêneros jornalísticos utilizados pela mídia impressa cearense no tratamento da
temática expansão universitária. Além disso, analisou-se
o conteúdo das matérias sobre esse assunto, veiculadas
nos dois jornais cearenses.
Em virtude de esta pesquisa ter-se limitado a analisar matérias de dois periódicos do Estado do Ceará, situado na região Nordeste do Brasil, seus resultados não
podem ser generalizados. Certamente, se essa análise
tivesse sido realizada em veículos de outras regiões do
país, os resultados seriam diferentes, considerando-se as
peculiaridades sociopolíticas e culturais de cada região.
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AVALIAÇÃO DAS CASAS DE CULTURA ESTRANGEIRA: CONTRIBUIÇÃO À
AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ
José Lima Teixeira¹
Wagner Bandeira Andriola²

Introdução
Do ponto de vista institucional, as políticas e os processos de avaliação acabaram por imprimir, no cotidiano
das instituições de ensino superior (IES), a necessidade
de desenvolver o Plano de Desenvolvimento Institucional
(PDI), a partir das exigências do Ministério da Educação
(MEC) e da urgência em corrigir inadequações e distorções detectadas.
Essa nova demanda acaba por atuar no mesmo sentido de uma avaliação, vez que obriga as IES a buscarem
mais qualificação e diferenciação. Isso significa aprofundar os processos internos de planejamento e avaliação de
suas atividades acadêmicas (ensino, pesquisa, extensão e
gestão), a fim de articular e integrar um conjunto de elementos para oferecer subsídios e respostas a diferentes
desafios e atores internos (gestores, professores, alunos e
funcionários) e externos (governo, comunidade e setores
organizados da sociedade).
Entendida como processo de aprimoramento, a
avaliação é indispensável em qualquer atividade em que
se pretenda o desenvolvimento do potencial dos agentes envolvidos tanto quanto da melhoria das atividades
de ensino, pesquisa, extensão e gestão das IES. Pode-se
afirmar que a avaliação institucional é uma ferramenta indispensável para toda e qualquer instituição que busque
desenvolvimento, qualidade e sustentabilidade.
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No processo da avaliação institucional, o foco da
pesquisa foi a extensão universitária, tendo como objeto
de estudo as Casas de Cultura Estrangeira (CCE) da Universidade Federal do Ceará (UFC), maior projeto de extensão em educação continuada no ensino de língua estrangeira das instituições federais de ensino superior (IFES).
Segundo Elpo (2004), a especificidade da avaliação
da extensão universitária – prevista no Plano Nacional de
Extensão (1999-2001), que pressupunha a elaboração de
uma proposta do Programa Nacional de Avaliação da Extensão das IES brasileiras – nunca saiu do papel e acabou ficando atrelada aos mecanismos de avaliação, como
mero meio de atender às atividades de ensino e pesquisa.
Diante da questão da avaliação da extensão universitária, objetivamos com este estudo promover a autoavaliação das CCE pelos seus agentes internos, a fim de
identificar suas fragilidades e potencialidades e contribuir
com o processo da avaliação institucional da UFC.

Avaliação Institucional das IES
A avaliação institucional, um dos componentes do
Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (SINAES), está relacionada à melhoria da qualidade da educação superior, à orientação da expansão da sua oferta,
ao aumento permanente da eficácia institucional e efetividade acadêmica e social e ao aprofundamento do compromisso e responsabilidade social das IES, por meio da
valorização da sua missão pública, da promoção da democracia, do respeito à diversidade, da afirmação da autonomia e da identidade institucional.
Como reforça Elpo (2004, p.4):
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O texto do SINAES quanto à avaliação das atividades
de extensão repousa claramente numa postura de resgate do papel das IES na sua constituição da sociedade
geral, sua articulação e intervenção social. Apesar de
uma profunda recorrente participação dos diversos
setores sociais, o SINAES atribui, necessariamente, às
IES o meio de estabelecer mais estreitamente essas
relações, reconhecendo a extensão universitária como
principal elo de ligação entre a vida acadêmica e a vida
social em geral.

Segundo Weber (2004), a avaliação institucional
deve ser entendida como parte das políticas públicas da
educação superior, voltada para a construção de um sistema de educação brasileiro vinculado ao projeto de sociedade democrática.
A avaliação institucional é o processo responsável
pelo contínuo aperfeiçoamento do desempenho acadêmico. Além disso, constitui instrumento fundamental para
explicitar a prestação de contas à sociedade, sendo uma
ferramenta essencial para o planejamento da gestão e do
desenvolvimento da educação, para a evolução da identidade, para o aprimoramento da qualidade expressa em
seus projetos e para a maior pertinência da sua contribuição à sociedade.
Segundo Monteiro (2006, p.15):
O processo de reflexão desencadeado pela avaliação
tem como conseqüência levar a instituição de ensino
superior a assumir a responsabilidade efetiva por
sua gestão política, acadêmica e científica. Quando a
instituição se conhece e reflete sobre si própria, ela
toma o seu destino nas próprias mãos e não deixa
que a rotina, as pressões externas ou as políticas
governamentais determinem as suas prioridades e o
seu cotidiano.
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A avaliação institucional é um processo de evolução
e aprimoramento e tem como objetivo o autoconhecimento que conduz à melhoria da qualidade do funcionamento
da instituição, de suas atividades e das ações desenvolvidas por todos os agentes. Por fomentar o abandono da
reprodução de velhas fórmulas, modifica radicalmente o
que funciona mal, ou com baixa qualidade, elaborando
alternativas para a introdução de novos caminhos.
Como afirma Andriola (2004, p.9):
Em função disso, surge a necessidade de se trabalhar
planejando estrategicamente: pesquisando, avaliando
e concretizando ações que venham a reforçar os níveis
de qualidade da Instituição na medida desejada pela
sociedade. Avaliar nesta perspectiva, vale ressaltar,
que se caracteriza por um processo sistemático de
coleta e análise de informações que tem por objetivo
avaliar comportamentos.

Atualmente, a avaliação é vista como um instrumento valioso de crescimento individual e institucional,
pressupondo que avaliar deve ser atribuição de todos e
deve ser parte do fazer cotidiano da instituição, pois cada
agente é capaz de buscar, em sua atividade, aquilo que
pode e deve fazer para melhorar o seu desempenho e o
da instituição como um todo.
A avaliação institucional, portanto, é um diagnóstico
da realidade contextual da instituição e tem por objetivo
aperfeiçoar sua qualidade, ou seja, explicitar e redimensionar o seu papel técnico-científico, político e social, enfim a sua missão.
De acordo com o SINAES, a avaliação institucional
é direcionada por dois momentos distintos que se complementam: a autoavaliação (avaliação interna), conduzida
pelos agentes internos da comunidade acadêmica, e a ava-
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liação externa, executada pelos agentes externos às IES.
Neste estudo, dar-se-á ênfase à autoavaliação institucional.

Autoavaliação
A autoavaliação é o ponto de partida dos processos avaliativos que constituem a avaliação institucional.
De acordo com indicadores comuns, cada IES realizará
a sua autoavaliação, que se completa a cada três anos,
e esse será o primeiro instrumento a ser incorporado ao
conjunto de instrumentos constitutivos do processo de regulação e avaliação das IES.
Segundo Dias Sobrinho (2004), a autoavaliação é
um amplo balanço que a IES faz a respeito de todas as
suas dimensões, contando com a participação de todos
os seus agente internos e membros externos da sociedade organizada.
Uma IES que não promove a sua autoavaliação torna-se cada vez mais desvinculada das exigências sociais,
incapaz de acompanhar os avanços da ciência e da tecnologia. Avaliar significa colocar na ordem do dia a revisão
cada vez mais rigorosa do conceito de qualidade.
O processo de autoavaliação é de responsabilidade
de cada IES, que deve buscar a mais ampla participação
da comunidade acadêmica interna nas discussões, sendo
recomendável que, nesse processo, também conte, a seu
critério, com a colaboração de membros da comunidade
externa, especialmente de ex-alunos e representantes de
setores sociais mais diretamente envolvidos com as IES.
O SINAES estabelece que a Comissão Própria de
Avaliação (CPA), como órgão colegiado autônomo, formado por todos os segmentos da comunidade acadêmica
(docentes, discentes, técnicos administrativos) e por re-
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presentantes da sociedade civil organizada, tem por atribuições a condução do processo de autoavaliação das
IES, a sistematização e a prestação de informações solicitadas pelo INEP, observando as orientações gerais indicadas pelo SINAES mediante diretrizes, critérios e estratégias, emanados da Comissão Nacional de Avaliação da
Educação Superior (CONAES).
A autoavaliação constitui um processo por meio do
qual um curso ou instituição analisa, internamente, o que
é e o que deseja ser, o que de fato realiza, como se organiza, administra e age, buscando sistematizar informações para analisá-las e interpretá-las com vistas à identificação de práticas exitosas e à percepção de omissões e
equívocos, a fim de evitá-los no futuro.
O seu caráter diagnóstico e formativo de autoconhecimento deve permitir a revisão das prioridades do seu
PDI e o engajamento da comunidade acadêmica na construção de novas alternativas e práticas.

Avaliação da Extensão Universitária
A avaliação institucional permite a realização de uma
análise situacional da extensão quanto à formalização da
sua implementação, tanto do ponto de vista administrativo
como do acadêmico, o que implica a adoção de medidas e
procedimentos que orientem as políticas de extensão das
IES e direcionem suas atividades para atingir os objetivos
recomendados pelo Plano Nacional de Extensão (PNE).
A solução para as diferentes formas de interpretação dos dados institucionais e a própria legitimação da
extensão universitária passam, obrigatoriamente, por um
processo de avaliação que, revelando a extensão no seu
todo, lhe dá a transparência necessária ao reconhecimen-
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to enquanto atividade acadêmica capaz de, juntamente
com o ensino e a pesquisa, constituir-se em base única
de sustentação da universidade.
Como afirma Elpo (2004, p.4):
As possibilidades e potencialidades das atividades de
extensão são diversas, mas precisam ser reconhecidas
pela comunidade acadêmica, em especial. O caminho para atingir esse reconhecimento passa pela efetiva consideração dessas atividades como parte significante das atividades desenvolvidas nas IES, e um
dos mecanismos que resultam em valorização, atualmente, é o seu reconhecimento no processo de avaliação universitária.

Para Santos (1993), a legitimidade da universidade
só será cumprida quando as atividades de extensão se
aprofundarem tanto que desapareçam enquanto tais e
passem a ser parte integrante das atividades de investigação e de ensino.
Considerando que as tentativas de se formular um
sistema de avaliação da extensão tenham sido equivocadas, tornam-se urgentes providências nesse sentido, uma
vez que a diversidade das ações de extensão evidencia a
complexidade de se construir esse sistema.
Segundo Barbisan (2004), a complexidade da extensão não deve servir como argumento para postergar sua
implementação, mas sim determinar que a universidade
organize o sistema no menor espaço de tempo.
Com base no perfil acadêmico e no papel social da
extensão universitária nos últimos anos, o Fórum Nacional
de Pró-Reitores de Extensão considera que o momento
político exige um processo institucional que valorize e reconheça a extensão como parte do fazer acadêmico. Assim, a sua inclusão como um dos parâmetros de avaliação
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da própria universidade constitui um desafio urgente, visto que é necessário consolidar uma prática extensionista
de acordo com o modelo proposto pelo PNE.
É nesse contexto que, segundo Elpo (2004), surge
o SINAES para adequar o processo de avaliação de forma
globalizante, articulando autoavaliação interna e externa
e buscando, assim, atender às questões pertinentes à avaliação de toda a instituição, incluindo um tópico específico
sobre avaliação da extensão universitária.
De acordo com o SINAES, as orientações gerais para
a autoavaliação estão organizadas em três núcleos: básico, comum e temas optativos. No caso da Dimensão 2,
que trata da política para a extensão, a que se refere este
estudo, o roteiro da autoavaliação da extensão segue as
seguintes orientações:
• concepção de extensão e de intervenção social afirmada no PDI;
• articulação das atividades de extensão com o ensino
e a pesquisa e com as necessidades e demandas do
entorno social;
• participação dos estudantes nas ações de intervenção social e o respectivo impacto em sua formação.
Assim, o não reconhecimento da importância das
atividades de extensão das IES no processo de avaliação
institucional implica uma desvalorização da extensão junto à comunidade acadêmica e à sociedade.
Somente por meio de uma política de avaliação
específica da extensão, as IES poderão dar maior importância a essa atividade, como também a sociedade encontrará, nas IES, uma via de acesso aos conhecimentos,
produtos e serviços desse nível de ensino.
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Extensão Universitária
Do ponto de vista conceitual, a extensão universitária é o pilar do processo educativo, cultural e científico
que integra o ensino e a pesquisa, viabilizando a interação
das IES com a sociedade. Em outras palavras, trata-se da
integração com os saberes do ensino e da pesquisa para
além dos limites da universidade.
A extensão universitária, como uma das funções
acadêmicas, tem encontrado dificuldades na construção
do seu conceito. Sua concepção, quando identificada, parece sempre atrelada a posições individuais, sem maiores
cuidados de uma construção teórica e histórica.
Como reforça Sousa (2000, p.24):
A construção do conceito de Extensão não é um exercício novo. Esta é uma prática que tem sido definida e
vista de diferentes formas, na dependência do interlocutor histórico. Na história da Universidade Brasileira
fica evidente que há três momentos bem definidos na
extensão universitária: uma primeira fase em que o
corpo discente, representado pela União Nacional dos
Estudantes, assume essa prática no seu formato cultural, socializador e político; o segundo momento,
tomado pela representação do governo como prática
assistencialista; e um terceiro momento, em construção ainda, em que as próprias instituições de ensino
superior, representadas pelos docentes, têm buscado
construir uma prática extensionista na perspectiva de
um processo educativo, articulador da universidade
com a sociedade.

Pode-se afirmar que o conceito de extensão universitária apresenta-se em construção permanente. Os fatos e as práticas indicam necessidades de novos rumos e
avanços para uma definição consistente.
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Como complementa Sousa (2000, p.7):
Nesta construção, variam os interlocutores e suas
práticas. E deve ser sob o olhar dos atores em cada
momento desta história que se apresenta a concepção de extensão universitária como tem sido elaborada nos vários períodos de sua presença no cenário
da História da Educação no Brasil até o mais recente
Plano Nacional de Extensão Universitária elaborado
pelo Fórum Nacional de Pró-Reitores de Extensão
das Universidades Públicas, pela Secretaria de Ensino
Superior (SESU) e pelo MEC.

A partir da presença e do contexto das práticas das
atividades de extensão nas IES, vai se construindo o conceito da extensão universitária e refletindo a relação existente entre universidade, extensão e sociedade.
Este estudo adotou o conceito de extensão como
prática da responsabilidade social das IES, porque, dentre
as dimensões avaliadas pelo SINAES, a responsabilidade
social pode ser considerada como uma das mais relevantes para o processo avaliativo e para que se estabeleça a
transparência no relacionamento entre as IES e a sociedade brasileira.
O SINAES considera especialmente a responsabilidade social da instituição, no que se refere à sua contribuição em relação à inclusão social, ao desenvolvimento
econômico e social e à defesa do meio ambiente, da memória cultural e da produção artística.
Como afirma Rezende (2008, p.12):
Falar da responsabilidade social nas IES significa não
só falar dos deveres e obrigações da universidade,
mas das incumbências inerentes à natureza institucional das IES, no escopo das quais se insere a transparência e a ética nas suas relações, o respeito à diversidade, boas condições de trabalho, respeito às normas
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democraticamente estabelecidas. Significa falar de
uma instituição que adota uma atitude ética em todas
as suas atividades e com todos os atores com os quais
interage, nos âmbitos interno e externo, além das
obrigações morais que a sociedade atribui aos cidadãos e às organizações sociais.

O compromisso da responsabilidade social das
IES vai além de simplesmente formar profissionais para
o mercado, realizar projetos de extensão ou gerar novos
conhecimentos; deve estar centrado na formação de pessoas conscientes de seu papel no contexto social, que venham transformar a realidade em que estão inseridas, na
busca do bem comum.
Dentre os diversos projetos de extensão da UFC,
observa-se o das Casas de Cultura Estrangeira, objeto de
estudo deste trabalho, projeto de educação continuada no
ensino de línguas estrangeiras vinculado à Coordenadoria
de Extensão do Campus Benfica e cadastrado na Coordenadoria de Integração Universidade-Movimentos Sociais.
O objetivo das CCE é difundir os valores culturais
dos países que cada uma representa, oferecer o ensino
de língua estrangeira e, ainda, servir de colégio de aplicação para o estágio supervisionado na formação de professores do curso de graduação em Letras da UFC, em
colaboração com o Departamento de Letras Estrangeiras
e Letras Vernáculas.
O projeto de extensão CCE representa um diferencial na formação do aluno da UFC e na inclusão social da
comunidade.

Método
A pesquisa definiu um conjunto de indicadores a
partir do roteiro da autoavaliação institucional das IES,
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orientado pelo SINAES, que possibilitou avaliar a prática
da extensão universitária na UFC, tendo como unidade de
estudo o projeto CCE. Em termos teóricos, este estudo
contribuiu para a discussão da prática de uma extensão
universitária de qualidade, já que existe pouca literatura
disponível sobre o assunto e que trata principalmente das
políticas públicas associadas a essa atividade.
Essa perspectiva resultou em um estudo q
 uantitativo
através da pesquisa descritiva (GIL, 2002, p.42), uma vez
que teve como objetivo descrever os resultados da autoavaliação. Utilizou-se uma atividade de campo com abordagem predominantemente quantitativa, porém combinada
com dados qualitativos. Trata-se de uma pesquisa exploratória por propiciar mais proximidade com a questão da
extensão, com vistas a tornar sua práxis mais explícita.
O processo avaliativo proposto adotou a abordagem
participante e a autoavaliação do projeto CCE, tomando
como agentes internos os alunos, professores e funcionários e os indicadores de qualidade quantitativos e qualitativos, a fim de obter uma abordagem multidimensional
da extensão.
Definido o processo, foi realizada a pesquisa de
campo na unidade de estudo, que é o projeto de extensão
CCE. A escolha desse objeto de estudo está relacionada
à prática do pesquisador com as CCE e ao fato de esse
projeto de extensão ser uma referência na UFC.
Procedeu-se à pesquisa a partir da leitura de documentos (relatórios), buscando analisar como a extensão
é formalizada e operacionalizada na UFC e no projeto em
estudo. Esta análise foi complementada pela observação
participante em reuniões colegiadas da instituição. A outra técnica de coleta de dados foi a aplicação de questionários aos alunos, professores e funcionários, privilegian-
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do, assim, os que trabalham diretamente no projeto CCE.
Por último, foram realizadas a análise e a interpretação
dos dados.

Universos e Amostras
Devido ao fato de a pesquisa fazer uso de amostra
estratificada (alunos, professores e funcionários), apresentar-se-ão as respectivas populações e amostras utilizadas no estudo.
A população da pesquisa foi constituída pelos discentes regularmente matriculados nos cursos das CCE em
um dos três turnos, no período letivo 2008.2 (N=5.636),
cursando a partir do semestre II, e ainda pelos docentes
(N= 66) e pelos técnicos administrativos (N=17) lotados
nas CCE.
As amostras utilizadas no estudo foram intencionalmente escolhidas, pois cada uma foi selecionada com
base no critério da facilidade na coleta dos dados. Assim,
pode-se assegurar que se trata de amostragem não probabilística intencional. Vale ressaltar que foi levada em
consideração a experiência profissional do pesquisador e
o conhecimento do objeto em questão, baseado em Levin
(1987, p.120), que o classifica como amostra não casual,
na qual o pesquisador inclui os sujeitos convenientes, excluindo os inconvenientes.
A amostra dos discentes foi composta por aproximadamente 5% dos alunos dos cursos das CCE, com
a seguinte proporcionalidade: inglês (n=100); francês
(n=65); espanhol (n=50); alemão (n=35); italiano (n=25)
e português (n=15). A amostra dos docentes foi constituída por quase um terço do total de professores das
CCE (33% ou n=22). A amostra dos técnicos adminis-
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trativos foi constituída por 58% (n=10) dos funcionários
lotados nas CCE.
Como instrumento mais adequado à presente pesquisa, utilizou-se o questionário previamente estruturado. Foram elaborados três questionários específicos para
cada população, com perguntas fechadas, e divididos em
duas partes: perfil dos respondentes e autoavaliação do
projeto CCE. As questões de avaliação foram construídas
baseadas no roteiro da autoavaliação institucional, orientado pelo SINAES, considerando os indicadores referentes
à extensão universitária e à responsabilidade social. Ao
responder os questionários, os sujeitos avaliaram os indicadores como excelente, bom, regular, ruim ou péssimo.
A pesquisa foi desenvolvida internamente com alunos,
professores e funcionários das CCE no período de 15 a 17
de julho de 2008.

Resultados e Discussão
Os dados foram analisados quantitativamente com
o uso do programa estatístico SPSS for Windows (versão
11.0), que permitiu calcular as frequências relativas (percentuais) sobre a resposta dos questionários aplicados.
No momento seguinte, esses dados foram analisados
qualitativamente, para que se pudesse entender e explicar as dimensões estudadas de acordo com a opinião dos
respondentes.
Os resultados são apresentados, em relação à frequência de respostas dos professores, alunos e funcionários, em forma de quadros para cada dimensão com seus
indicadores de avaliação, permitindo o conhecimento da
realidade e de consensos ou paradoxos.
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Autoavaliação dos Discentes das CCE
Tabela 1 – Dimensão Pedagógica

Indicadores

Excelente

Bom

Regular

Ruim

Qualificação dos
professores

154 (53%)

126 (43%)

10 ( 4%)

Metodologia de
ensino

87 (30%)

177 (60%)

20 (7%)

6 (3%)

Material didático

165 (58%)

78 (25%)

41 (14%)

6 ( 3%)

Carga horária do
curso

107 (36%)

158 (55%)

25 (9%)

Nº de alunos por
turma

79 (27%)

147 (51%)

53 (18%)

11 (3%)

Oferta de turmas/
horário

33 (11%)

145 (50%)

79 (28%)

33 (11%)

Relacionamento
professor/aluno

108 (37%

158 (55%)

24 ( 8%)

_

Metodologia da
avaliação

70 (24%)

184 (63%)

36 (13%)

_

_

_

Fonte: Pesquisa de campo direta (2009).
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Tabela 2 – Dimensão administrativa
Excelente

Bom

Regular

Ruim

Coordenação do curso

64 (32%)

190 (66%)

36( 12%)

_

Secretaria do curso

71 (25%)

182 (62%)

31 (10%)

6 (3%)

Indicadores

Solução de problemas
(coordenação)
Solução de problemas
(secretaria)
Horário de atendimento
(coordenação)
Horário de atendimento
(secretaria)
Relacionamento
coordenação/aluno
Relacionamento
secretaria/aluno

53 (
18%)
63 (
21%)

180 ( 62%) 33 (12%) 24 (8%)
171 (59%)

45 (15%) 11 (5%)

45 (15%) 179 ( 62%) 57 (20%)

9 (3%)

48 (16%)

183 (64%)

55 (18%)

4 (2%)

48 (16%)

178 (62%)

56 (19%)

8 (3%)

61 (21%)

162 (55%)

59 (21%)

8 (3%)

Fonte: Pesquisa de campo direta (2009).

Tabela 3 – Dimensão infraestrutura
Indicadores Excelente

Bom

Regular

Ruim

Péssimo

16 (6%)

_

Espaço físico

44 (15%)

144 (49%)

86 (30%)

Acústica

26 (10%)

136 (47%)

78 (26%)

Iluminação

56 (20%)

155 (54%)

66 (23%)

13 (3%)

_

Climatização

60 (20%)

147 (51%)

56 (19%)

22 (8%)

5 (2%)

Mobiliário

26 (10%) 131 ( 45%) 105 (35%)

20 (7%)

8 (3%)

16 (6%)

_

95 (32%)

36 (13%) 14 (4%)

Salas de aula

23 (8%)

156 (54%)

Biblioteca

21 (7%)

96 (33%)

Segurança

26 (10%)

130 (46%) 101 (33%)

23 (8%)

10 (3%)

Limpeza

43 (15%)

168 (58%)

16 (6%)

_

132 (46%) 33 (10%) 11 (4%)

63 (21%)

Fonte: Pesquisa de campo direta (2009).
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Quadro 4 – Dimensão institucional

Indicadores
Instituição UFC
Políticas da UFC para
Extensão
Projeto CCE
A v a l i a ç ã o
Institucional

Excelente

Bom

Regular

Ruim

100 (35%)

157 (53%)

27 (9%)

6 (3%)

50 (18%)

169 (58%)

62 (21%0

9 (3%)

128 (44%)

131 (45%)

31 (11%)

_

40 (14%)

182 (63%)

61 (20%)

7 (3%)

Fonte: Pesquisa de campo direta (2009).

Pelo olhar dos discentes, o projeto CCE foi considerado bom no tocante às dimensões avaliadas (pedagógica, administrativa, infraestrutura e institucional). A
infraestrutura foi a dimensão que obteve avaliação mais
negativa (tabela 3), apesar do forte investimento da UFC
a partir de 2008 com a adesão ao REUNI. Por outro lado,
a dimensão pedagógica (tabela 1) obteve avaliação muito
boa, ressaltando que a qualificação dos professores foi
responsável por esse alto grau de satisfação. A análise
dos resultados da dimensão administrativa revelou uma
avaliação satisfatória, pois a maioria dos indicadores obteve o conceito “bom” (tabela 2). A participação dos alunos pode ser considerada relevante, levando-se em conta
que tanto a UFC quanto a PREX – e em particular o projeto
CCE – não apresentam cultura de avaliação consolidada
(tabela 4).
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Autoavaliação dos Docentes das CCE
Tabela 5 – Dimensão extensão
Indicadores

Excelente

Política da UFC para a
extensão

Bom

Regular

15 (68%)

7 (32%)

Integração da extensão com a
comunidade local

5 (22%)

13(60%)

4 (18%)

Integração da extensão com o
ensino e a pesquisa

5 (23%)

8 (36%)

9 (41%)

Integração das CCE com a
comunidade local

7 (32%)

11(50%)

4 (18%)

3 (14%)

1( 45%)

9 (41%)

6 (27%)

11(50%)

5 (23%)

Integração das CCE com o
ensino e a pesquisa
Política de inclusão social das
CCE

Fonte: Pesquisa de campo direta (2009).

Tabela 6 – Dimensão responsabilidade social
Indicadores

Excelente

Bom

Regular

Contribuição da UFC para o desenvolvimento social e econômico do
país.

8 (36%)

12 (54%)

2 (10%)

Contribuição da extensão da UFC
para o desenvolvimento social e
econômico da região.

7 ( 32%)

12 (54%)

3 (14%)

Contribuição das CCE para a inclusão social da comunidade local.

4 (18%)

11(50%)

7 (32%)

Fonte: Pesquisa de campo direta (2009).
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Tabela 7 – Dimensão infraestrutura
Indicadores

Excelente

Bom

Instalações (espaço
físico, salas de aula,
acústica, iluminação, climatização,
limpeza)

1 (5%)

6 (27%) 12 (55%) 1 (5%)

1 (5%)

Equipamentos
(mobiliário, laboratórios, apoio técnico
e tecnológico)

_

6 (27%) 11(50%) 4 (18%)

1 (5%)

Biblioteca

_

4 (18%) 13(58%) 4 (18%)

1 (5%)

Segurança

_

1 (5%)

Regular

Ruim Péssimo

13(58%) 5 (22%) 3 (14%)

Fonte: Pesquisa de campo direta (2009).

Tabela 8 – Dimensão planejamento e avaliação
Indicadores
Planejamento
estratégico da UFC
Avaliação e acompanhamento do PE
Relação entre
planejamento e
avaliação
Prática da avaliação
na UFC
Prática da avaliação
na extensão
Prática da avaliação
nas CCE

Excelente

Bom

Regular

Ruim

Péssimo

1 (5%)

5 (22%) 13 (58%) 2 (10%)

1 (5%)

1 (5%)

5 (22%) 13 (58%) 2 (10%)

1 (5%)

1 (5%)

5 (22%) 14 (63%) 2 (10%)

_

2 (10%)

5 (22%) 12 (56%) 3 (14%)

_

6 (27%) 10 (45%) 4 (18%) 2 (10%)
1 (5%)

9 (40%) 10 (45%) 2 (10%)

_

Fonte: Pesquisa de campo direta (2009).

Na visão dos docentes, as CCE conformam um
bom projeto de extensão (tabela 5), levando-se em conta

Avaliação das Casas de Cultura Estrangeira: Contribuição à Avaliação Institucional
da Universidade Federal do Ceará

49

as dimensões avaliadas (extensão, responsabilidade social, infraestrutura, planejamento e avaliação). A responsabilidade social (tabela 6) foi a dimensão mais bem
avaliada, atingindo alto grau de satisfação. Tal dado demonstra forte comprometimento da UFC, bem como da
extensão – por meio do projeto CCE – com a transforma
ção social recíproca da universidade e da sociedade. Contudo, as dimensões infraestrutura (tabela 7) e planejamento e avaliação (quadro 8) atingiram baixo nível de
satisfação. Isso demonstra que a infraestrutura é o ponto
fraco da UFC, apesar das recentes melhorias, e que o planejamento não acontece pela falta de conexão com a avaliação e também por ser uma prática sem continuidade
institucional.

Autoavaliação dos Técnicos Administrativos das
CCE
Tabela 9 – Dimensão extensão
Indicadores

Excelente

Bom

Regular

__

7 (70%)

3 (30%)

2 (20%)

7 (70%)

1 (10%)

Integração da extensão com o
ensino e a pesquisa

1 (10%)

7 (70%)

2 (20%)

Integração das CCE com a
comunidade local

4 (40%)

5 (50%)

1 (10%)

Integração das CCE com o
ensino e a pesquisa

__

9 (90%)

1 (10%)

Política de inclusão social das
CCE

__

7 (70%)

3 (30%)

Política da UFC para extensão
Integração da extensão com a
comunidade local

Fonte: Pesquisa de campo direta (2009).
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Tabela 10 – Dimensão responsabilidade social
Indicadores

Excelente

Bom

Contribuição da UFC para o desenvolvimento social e econômico do país.

2 (20%)

8 (80%)

Contribuição da extensão da UFC para o
desenvolvimento social e econômico da
região.

1 (10%)

9 (90%)

Contribuição das CCE para a inclusão
social da comunidade local.

2 (20%)

8 (80%)

Fonte: Pesquisa de campo direta (2009)

Quadro 11 – Dimensão infraestrutura
Indicadores

Bom

Instalações (espaço físico, acústica,
6 (60%)
iluminação, climatização, limpeza)
Equipamentos (mobiliário, labora__
tórios, apoio técnico e tecnológico)

Regular

Ruim

4 (40%)

__

10 (100%)

__

Biblioteca

5 (50%)

3 (30%)

2(20%)

Segurança

1 (10%)

9 (90%)

__

Fonte: pesquisa de campo direta (2009).

Tabela 12 – Dimensão planejamento e avaliação
Indicadores
Excelente Bom Regular Ruim Péssimo
Planejamento
__
5 (50%) 4 (40%) 1(10%)
__
estratégico da UFC
Avaliação e acom__
3 (30%) 7 (70%)
__
__
panhamento do PE
Relação entre
__
6 (60%) 3 (30%)
__
1(10%)
planejamento e
avaliação
Prática da avalia1(10%) 6 (60%) 2 (20%)
__
1(10%)
ção na UFC
Prática da avalia1(10%) 5 (50%) 4 (40%)
__
__
ção da extensão
Prática da avalia1(10%) 6 (60%) 2 (20%)
__
1(10%)
ção nas CCE

Fonte: Pesquisa de campo direta (2009).
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Pela ótica dos técnicos administrativos, as CCE pertencem a um bom projeto de extensão (tabela 9), levando-se em conta as mesmas dimensões avaliadas pelos
professores. A responsabilidade social (tabela 10) foi
também a dimensão mais bem avaliada, atingindo alto
grau de satisfação. Isso demonstra que tanto os funcionários como os professores reconhecem o forte comprometimento da UFC com a extensão e o projeto CCE. A infraestrutura (tabela 11) é um ponto fraco da UFC, tendo
a segurança como o indicador avaliado com mais baixa
qualidade. A dimensão planejamento e avaliação (tabela 12) revelou um resultado satisfatório, apesar de a UFC
estar em processo de construção de uma cultura avaliativa.
Os resultados favoreceram a prática da avaliação da
extensão e o aperfeiçoamento do projeto CCE e, apesar
de não se esperar uma generalização para todos os projetos de extensão da UFC, espera-se que o referencial construído possa orientar outros projetos de extensão preocupados em garantir a qualidade da extensão universitária.

Considerações Finais
Os resultados da autoavaliação das CCE demonstram uma consciência do reconhecimento e da repercussão social do projeto como um diferencial da extensão na
UFC, tanto na formação dos alunos quanto na inclusão
social da comunidade em seu entorno.
O projeto CCE proporciona uma imagem positiva
da UFC junto à sociedade, porque é uma marca forte da
prática da extensão. Contudo, o que desvaloriza e compromete o trabalho da extensão é a ausência da avaliação
para referenciar as suas atividades, o que contribui para a
sua depreciação e o seu subaproveitamento.
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A pesquisa constatou que tanto a avaliação institucional da UFC quanto a da extensão universitária e do
projeto CCE procedem de maneira descontinuada, sem
política de avaliação definida e sem clareza do seu potencial estratégico. Ressalte-se que, a partir de 2005, a UFC
implantou o seu projeto de avaliação institucional para
atender às exigências do SINAES.
Na UFC, a extensão se fortalece como prática acadêmica articulada às atividades de ensino e de pesquisa.
Todavia, é necessário saber qual, especificamente, é o seu
compromisso com a sociedade, para que se possa analisar a extensão universitária com a clareza das variadas
dimensões desse fazer acadêmico. O processo de avaliação da extensão na UFC deve contemplar a garantia da
qualidade das atividades desenvolvidas, a diversidade das
ações, a inserção nas realidades regionais, o contínuo
diálogo com as populações-alvo, o nível e a articulação
com as atividades de ensino e pesquisa, o impacto social,
a imagem e o compromisso institucional.
De acordo com os resultados obtidos neste estudo,
concluiu-se que é preciso reconhecer a extensão universitária como forma de exercício do ensino e da pesquisa.
Mais do que ação complementar às demais atividades,
é preciso consolidar a extensão como função das IES, a
exemplo do que recomenda o SINAES, mediante avaliação
institucional, na ciência de que as Casas de Cultura Estrangeira têm importante papel nas ações de responsabilidade social desenvolvidas pela extensão na UFC. Por outro lado, o entendimento equivocado sobre a extensão e o
seu desenvolvimento no âmbito das IES vêm dificultando
a percepção da relação dessa atividade com a sua missão.
As IES têm especificidades que tornam sua gestão única.
A complexidade de suas funções (ensino, pesquisa, ex-
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tensão) faz com que uma gestão estratégica baseada na
avaliação institucional seja um diferencial para as IES que
buscam desenvolvimento, qualidade e sustentabilidade.
Acredita-se que a inclusão da extensão universitária
como um dos parâmetros de avaliação das IES constitui
um avanço, à medida que propicia a valorização e a institucionalização da extensão no âmbito interno e externo
da UFC.
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CULTURA AVALIATIVA NA UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ:
REPRESENTAÇÕES SOCIAIS DO ENADE 2008
Laura Alves de Souza
Wagner Bandeira Andriola

SINAES: Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior
A estrutura e a legislação da avaliação institucional
da educação superior no Brasil são estabelecidas pela Lei
No 10.861, de 14 de abril de 2004, que instituiu o Sistema
Nacional de Avaliação da Educação Superior (SINAES).
A proposta original do Sistema Nacional de Avaliação, intitulada SINAES: bases para uma proposta de
avaliação da Educação Superior, foi apresentada pela Comissão Especial de Avaliação da Educação Superior (CEA)
em agosto de 2003. No próprio subtítulo, está implícita a
ideia de que o texto não era uma proposta pronta, acabada, mas a base, o ponto de partida para a construção de
um autêntico Sistema Nacional de Avaliação da Educação
Superior (BRASIL, 2007).
O SINAES é formado por três procedimentos avaliativos: a avaliação das instituições de educação superior
(AVALIES), constituída da autoavaliação e da avaliação externa; a avaliação dos cursos de graduação (ACG) e o Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (ENADE).
Uma concepção central de avaliação deve assegurar
coerência conceitual, epistemológica e prática, por meio
de princípios, critérios, pressupostos e premissas que
fundamentam a operacionalização dos processos. Nesse
sentido, o SINAES tem como princípios (BRASIL, 2007):
• responsabilidade social com a qualidade da educação superior;
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•
•
•
•

reconhecimento à diversidade do sistema;
respeito à identidade, à missão e à história das IES;
globalidade institucional;
continuidade do processo avaliativo como instrumento de política educacional;
• regulação, não com um fim em si mesma, mas articulada a uma avaliação formativa e construtiva.
Uma das críticas mais constantes às práticas avaliativas vigentes nos últimos anos é o uso de instrumentos
isolados, os quais conduzem a uma visão parcial e fragmentada da realidade, não dando conta da riqueza e da
complexidade da educação. Na verdade, uma avaliação
que se pretenda criteriosa requer a utilização de múltiplos
instrumentos, bem como a combinação de diversas metodologias (BRASIL, 2007).
Tomando como referência atual o SINAES, percebemos que este sistema, conquanto combine regulação e
avaliação da educação superior, em relação aos anteriormente praticados, traz uma mudança de paradigma, principalmente no que diz respeito ao conceito de avaliação e
de educação superior. Não se trata de uma opção técnica,
mas, sobretudo, filosófica e política. De acordo com Dias
Sobrinho (2004), essa mudança de paradigma se evidencia nos seguintes aspectos:
• mútua alimentação de avaliação e de regulação, em
que a avaliação subsidia o processo regulatório;
• coesão entre os distintos instrumentos articulados
e ampliação de concepções e práticas anteriores
(atores, objetos, procedimentos, instrumentos);
• ampliação da concepção de educação superior, não
se limitando ao ensino, mas à educação em suas dimensões técnicas, éticas, políticas e filosóficas;
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• ampliação da concepção de formação, de modo a
preparar cidadãos competentes, técnica, ética e politicamente;
• ampliação do objeto da avaliação, que passa a ser
todas as dimensões científicas, pedagógicas, sociais e físicas da IES;
• ampliação dos sujeitos envolvidos, de forma que
todos os atores componentes da comunidade universitária detenham a prerrogativa de participação
na autoavaliação;
• ampliação da função dos avaliadores que assumirão funções formativas, de modo que não se limitem à prática de checagem para efeito de rankings;
• contribuição para a profissionalização na área de
avaliação, evitando as improvisações, deficiências
conceituais e ausência de critérios;
• substituição do ENC por processos globais, procurando apreender não apenas uma situação estática,
mas os movimentos, a dinâmica e a interdisciplinaridade existente no âmbito das IES;
• adaptação dos instrumentos vigentes (curso, cadastro, avaliação da pós-graduação) à nova concepção
e aos objetivos da avaliação;
• valorização de processos formativos e abordagens
qualitativas; introdução de prática da meta-avaliação, determinando assim que a própria avaliação
seja igualmente avaliada;
• oferecimento à de sociedade de informações baseadas em dados institucionais e de ajuda no entendimento dos distintos setores da educação superior
do MEC (SESu, INEP, SEMTEC, CAPES, etc);
• valorização da solidariedade e da cooperação, com
destaque para a responsabilidade social da educação superior.
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Enquadrado na característica própria do momento
conjuntural de sua gênese, marcado pela integração de
programas e políticas, o SINAES traz uma metodologia
de articulação dos diversos instrumentos avaliativos. Por
razões didáticas, nesse estudo, o enfoque recairá basicamente sobre o ENADE.

Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (ENADE)
Conforme o artigo 5º da Lei No 10.861/2004, o desempenho acadêmico dos estudantes será avaliado pelo
Exame Nacional de Desenvolvimento Estudantil (ENADE),
que se ocupará de avaliar os estudantes nos aspectos
competências, saberes, conteúdos curriculares e formação em geral.
Conforme Ristoff & Limana (2007), este exame será
aplicado aos alunos dos cursos de graduação, utilizando
procedimentos amostrais, ao final do primeiro e do último
ano de curso, com a periodicidade de três anos para cada
estudante. Por estar centrado na trajetória e não no ponto
de chegada, contempla diferentes momentos do percurso
formativo do discente:
Uma característica marcante do ENADE, portanto, é o
fato de o exame ser aplicado simultaneamente a ingressantes e concluintes, permitindo identificar o nível
de ingresso e de saída dos alunos de um determinado
curso, ajudando a orientar as instituições sobre a necessidade ou não de fazer ajustes ou revisões curriculares. Quanto aos exames, há itens comuns a todas
as áreas. São questões de conhecimento geral sobre
o mundo em que vivemos e questões de ética e de
cidadania, consideradas por especialistas necessárias
ou importantes para a educação de todos os universitários, independentemente de suas áreas de especia-
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lização. O Exame inclui, pois, questões instrumentais
que dizem respeito tanto com a formação do profissional quanto com a formação do cidadão. (RISTOFF
& LIMANA, 2007, p.1).

Conforme foi citado, o Projeto do SINAES, desde
o início, se colocou como um processo em construção,
aberto a mudanças, e não como um sistema avaliativo
fechado. Prova isso o fato de que, no ENADE 2008, período em que esta pesquisa se realizava, os estudantes
ingressantes foram habilitados a fazer a prova, o que não
ocorreu no ENADE 2011, quando, conforme Portaria Normativa No 8, de 15 de abril de 2011, do Ministério da Educação, somente os concluintes fizeram a prova. Vejamos o
que diz o referido instrumento legal:
Nos termos do art. 5º, § 5º da Lei No 10.861/2004 e,
em consonância com o art. 33-F da Portaria Normativa nº. 40/2007, em sua atual redação, os estudantes
ingressantes inscritos nos termos deste artigo serão
dispensados da prova a ser aplicada em 2011 e sua
situação de regularidade será atestada por meio de
relatório específico a ser emitido pelo INEP. (BRASIL,
2011, art. 5º, § 6º).

Na análise das representações dos discentes acerca
do ENADE 2008, constatamos que muitos deles consideravam injusto que os ingressantes realizassem a mesma
prova que os concluintes.
Em decorrência dessa mudança, outro item sofreu
alteração. Para o cálculo do conceito dos cursos avaliados
no ENADE 2011, foi considerado somente o desempenho
dos concluintes, visto que os ingressantes não fizeram a
prova.
Para cálculo do conceito do ENADE 2011, a ser atribuído aos cursos descritos no artigo 1º desta Portaria
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Normativa, será considerado apenas o desempenho
dos concluintes habilitados, regularmente inscritos
pela IES e participantes do ENADE 2011. (BRASIL,
2011, Art. 8º, § 2º).

O ENADE é componente curricular obrigatório nos
cursos de graduação, sendo inscrito no histórico do estudante, em que se atesta a sua participação ou, caso
contrário, a dispensa do MEC. A avaliação será expressa
por meio de conceitos, em uma escala de cinco níveis, de
acordo com padrões mínimos estabelecidos por especialistas de várias áreas do conhecimento. O MEC concederá
um estímulo (bolsa de estudo ou outro tipo de auxílio)
aos estudantes que apresentarem melhor desempenho
no ENADE, conforme estabelecido em regulamento (BRASIL, 2007).
Segundo a lei que institui o SINAES (Lei nº 10.861,
de 14 de abril de 2004), é vedada, na divulgação dos resultados, a identificação nominal ou resultado individual,
dado restrito ao interessado e fornecido em documento
específico emitido pelo INEP.O ENADE será complementado por outros instrumentais avaliatórios do MEC, dentre
os quais o levantamento do perfil dos estudantes, largamente importante para uma melhor compreensão dos resultados obtidos no exame (BRASIL, 2004a).

Aspectos Políticos da Avaliação Institucional
A avaliação nunca é neutra, porquanto supõe valores e julgamentos a partir de referenciais assumidos por
quem a leva a efeito o processo avaliativo. Sempre que
emitimos um julgamento, está implícita uma dada visão
de homem e de mundo. Os objetos e processos de avaliação não são casuais, nem resultado de uma dimensão
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técnica, mas sim, reveladores do nosso projeto de avaliação e de educação. A simples seleção do que será avaliado
já configura um ato político, supõe uma escolha por parte
de quem vai proceder à avaliação. Avaliar o que, para que
e para quem?
Nesse sentido, Demo (1999) enfatiza a concepção
política que está por trás do ato de avaliar e diz que seria ingênuo pensar a avaliação apenas como um processo técnico, dado ser ela também uma atividade política.
Avaliar pode constituir um exercício autoritário do poder
de julgar, ou, ao contrário, pode constituir um processo em que avaliador e avaliando buscam uma mudança
qualitativa.
A constatação da presença ou ausência de algo
não configura uma avaliação. É necessário ultrapassar
a mensuração e classificação e chegar ao julgamento. A
avaliação deve ter consequências, devendo ser apropriada por avaliadores e avaliados na tomada de decisões,
sem jamais se configurar como um ato formal e técnico a ser engavetado. Nesta perspectiva, a prof.a Sandra
Zákia1 (USP) questiona que a avaliação apenas para fins
burocráticos não causa transformação, não induz à ação e
perde o seu sentido. Para ela, o processo avaliativo segue
as etapas descritas abaixo, tendo como ponto de partida e
de chegada o projeto de avaliação, ou seja, do diagnóstico
à ação:
Descrição g Análise g Julgamento g Decisão g Ação

1

Retirado da Palestra “Avaliação Institucional no âmbito das Escolas de
Ensino Fundamental e Médio”, apresentada no IV Congresso Internacional
em Avaliação Educacional – Avaliação: perspectivas para escola contemporânea, realizado pelo Programa de Pós-Graduação em Educação Brasileira
– UFC, de 20 a 22 de novembro de 2008.
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A reflexão levada a efeito até agora já evidencia ser
necessário transcender o caráter burocrático da avaliação,
romper com as resistências e ampliar o seu conceito apenas classificatório. Mesmo com a abertura política caracterizada a partir dos anos 1980, reforçamos que, no Brasil,
há certo desgaste em relação à credibilidade dos processos avaliativos.
Nesse contexto, o Relatório Final de Autoavaliação
Institucional da UFC (2006) constatou substancial desmotivação no tocante à participação dos atores internos, fato
que reflete certa despolitização, algo bastante sintomático
na atual conjuntura interna da mencionada instituição.
Pensar a dimensão política da avaliação institucional
na UFC, de acordo com Andriola (2005), requer uma visão
totalizante, pois a universidade, ao tempo em que influencia o contexto no qual está inserida, dele sofre influências,
quer seja local, nacional ou internacional.
Conforme Nogueira (2004), estamos assistindo a
um complicado processo de desgaste da política, ou melhor, a uma crise expressa no domínio do mercado sobre
o Estado, no enfraquecimento das instituições e da cultura de “solidariedade”. Como a política exacerba o ideal de
vida coletiva, ela tende a se acomodar com dificuldade em
épocas nas quais o individualismo se expande.
Para o referido autor, o mundo tornou-se globalizado, mas não é verdade que as coisas tornaram-se mais
simples e transparentes apenas porque passaram a ter
mais conexão e receber mais informações. Na verdade, a
globalização compõe quadro que combina muito conhecimento e pouca reflexão, fortemente condicionado pelo
vazio ético e utópico em que vivemos.
Nessa perspectiva, o mundo tornou-se um todo
complexo onde já não é mais possível apreendê-lo por
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uma visão linear e mecânica, sob pena de se estar capitulando à irracionalidade e ao caos. Aliás, segundo questiona Nogueira (2004), a própria ideia do caos, na sua
formulação mais rigorosa, sugere que o real não é uma
bagunça incognoscível, tampouco está submetido à linearidade simples e a determinismos grosseiros.
Compreender o mundo complexo em que vivemos,
de acordo com Nogueira (2004), requer uma visão histórica, dialética e totalizante, fundamentada em alguns pressupostos fundamentais:
• ir além dos determinismos sedutores, com suas
causalidades rígidas;
• pensar a realidade como processo, movimento e
contradição;
• admitir as verdades como provisórias: recusar a
ideia de que a ciência pode tudo;
• saber o que fazer com informações e conhecimen
tos. (Onde está a sabedoria que perdemos no conhecimento?);
• ir além do que se vê e se mostra, com o propósito
de apreender o que existe;
• reconhecer que vivemos um “caos” eminentemente ordenado, cujos polos dialéticos se repelem e se
atraem o tempo todo;
• pensar estrategicamente um modo de lidar (ou cooperar) com o outro num jogo social;
• valorizar a tese de que o homem é um ser que surpreende sempre e não se cansa de dar respostas;
• reconhecer que o sujeito é a chave de muita coisa;
• pensar dialeticamente tanto para valorizar a história como para entender seu ritmo.
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Ainda na compreensão de Nogueira (2004), refletir de forma dialética a complexidade do nosso mundo
nos ajuda a entender que a política é um espaço humano
por excelência, sendo os cidadãos os seus protagonistas
permanentemente desafiados a organizar a vida coletiva de modo justo e eficiente, bem como a, tanto quanto
possível, desmistificar o poder, colocando-o a serviço do
homem.
Corroborando as ideias do autor, parece-nos adequado concordar com ele no seguinte ponto: quando nos
esquivamos de agir, omitindo-nos à participação nos processos políticos, quer seja por descrédito ou por uma visão crítica de “boicote”, o sistema continua a funcionar
sem a nossa participação e as decisões são tomadas de
acordo com os interesses de uma minoria.

Definição das Categorias Cultura e Representação Social
Ao considerar a participação de todos os sujeitos
envolvidos pelo cotidiano universitário e a adesão voluntária às instituições, a proposta do SINAES se caracteriza
como uma atividade democrática, que valoriza o engajamento de todos e estimula o desenvolvimento de uma
cultura avaliativa.
A cultura é socialmente construída. Ela se processa
no desenrolar da própria realidade vivida, quando permite
às pessoas verem e compreenderem fatos, ações, objetos,
expressões e situações particulares, de maneira distinta.
Morgan (1996) salienta que a vida dentro de uma
cultura flui muito suavemente e que, somente quando alguém quebra um padrão com uma ação desorganizadora
ou questiona essa realidade, percebe-se a sutileza do cotidiano. Porém, a habilidade de se aplicar uma regra pede
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muito mais do que o conhecimento da regra em si, além
de não garantir que ela seja cumprida. Somente quando
essa ideia passa a fazer parte da cultura é que ela que adquire legitimidade e se processa de forma não impositiva.
O conceito de cultura adotado neste trabalho está fundamentado em Morgan (1996, p.143), que a definiu como:
[...] Uma forma muito desenvolvida de prática social,
influenciada por muitas interações complexas entre
pessoas, situações, ações, circunstâncias. Embora
possa ser vista como um padrão visível refletindo costumes, crenças, histórias, rituais, normas, este padrão
é apenas uma abstração imposta pela cultura, a partir
do exterior, que ajuda o observador a dar sentido ao
que está acontecendo na cultura, mas, não é sinônimo
da experiência da cultura em si mesma.

A visão de que a cultura não passa de um conjunto de variáveis distintas como crenças, normas, rituais é
mecanicista e leva a inferir a possibilidade de manipulá-la
de maneira instrumental. A difusão da cultura, segundo
Morgan (1996), ocorre de maneira holográfica, ou seja,
não está sujeita ao controle direto de nenhum grupo de
indivíduos em particular.
Para Morgan (1996), a ideia equivocada de que a
cultura pode ser manipulada é própria de perspectivas
que defendem a administração da cultura. Na verdade, os
gestores até podem influenciar a evolução da cultura através de suas representações simbólicas e tentar promover
valores desejados, entretanto, ainda que compreendam
a cultura de uma instituição, não podem se arvorar de
ter encontrado uma receita de resolução dos problemas.
Em outras palavras: podem-se até usar algumas variáveis
culturais para obter determinados resultados, mas é absolutamente inviável administrar a cultura em si.
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Nesse sentido, quando se fala na necessidade de se
instituir uma cultura de avaliação nas IES, Suanno (2002)
considera a cultura avaliativa um princípio metodológico
da avaliação institucional, e não um instrumento. Portanto,
pode-se estimular o processo através do direcionamento de algumas variáveis culturais, o que Andriola (2005)
caracteriza como sensibilização da comunidade interna
acerca do processo de avaliação.
O processo de autoavaliação institucional, de acordo com Suanno (2002), por ter caráter pedagógico, há
de promover e incentivar uma cultura avaliativa que seja
construtiva, participativa, permanente e comprometida
com os objetivos do projeto avaliativo. No entanto, devemos lembrar que a aculturação de novos hábitos não se dá
de forma automática nem imediata: a construção de uma
cultura de avaliação é um processo que demanda tempo,
continuidade, informação e reflexão, tudo isso para provocar consciência institucional e novas atitudes mentais.
Morgan (1996) sugere que, em certo sentido, a natureza de uma cultura seja encontrada nas suas normas
sociais e costumes, afirmando, porém, que, na maioria
das circunstâncias, o processo de fazer sentido ocorrerá somente se o comportamento for desafiado. Para ela,
isso parece se dever mais à cultura do que ao surgimento
de regras. E mais: embora frequentemente nos vejamos
vivendo em uma realidade com características objetivas,
as solicitações da vida pedem muito mais de nós do que
apenas isso. Elas requerem que assumamos o papel ativo
de trazer as nossas realidades à tona, por meio de vários
esquemas representativos, mesmo que essas realidades
habitualmente se imponham sobre nós “da forma que as
coisas são”. Nesse contexto, Morgan (1996) infere que cultura é representação e não obediência a regras.
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Tomando como base a relação estabelecida por
Morgan (1996) entre cultura e representação, procuramos
entender o que é representação social e como se processa esse vínculo entre as duas.
Ao reconhecer que atingimos ou representamos a
realidade do mundo diário, de acordo com Morgan (1996),
pensamos a cultura como algo poderoso. Compreendida dessa forma, a cultura não pode mais ser vista como
uma simples variável que as sociedades ou as organizações possuem, mas sim, como um fenômeno ativo, vivo,
mediante o qual as pessoas criam e recriam os mundos
dentro dos quais vivem.
A necessidade de estarmos informados sobre o
mundo à nossa volta, de acordo com Jodelet (2001), leva-nos a criar representações, com vistas a compreendê-lo, administrá-lo ou enfrentá-lo. As representações são
fenômenos complexos e estão sempre em ação na vida
social, implícitas nas palavras dos discursos veiculados
em mensagens e imagens midiáticas e cristalizadas em
condutas e organizações. Sua riqueza como fenômeno,
conforme a autora, manifesta-se nos diversos elementos
informativos, cognitivos, ideológicos, normativos, bem
como nas crenças, valores, atitudes, opiniões e imagens.
É essa totalidade significante que se encontra no centro
da investigação científica, que atribuí como tarefa descrevê-la, analisá-la, explicá-la, em suas dimensões e formas,
processos e funcionamento.
A definição da categoria representação social nesse
trabalho está de acordo com Jodelet (2001, p.8), que a
concebeu como uma forma de conhecimento socialmente
elaborada e partilhada, com um objetivo prático, que contribui para a construção de uma realidade comum a um
conjunto social. A autora destaca que as representações
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sociais, na qualidade de fenômenos cognitivos, envolvem
a pertença social dos indivíduos, incluindo as implicações
afetivas e normativas, as interiorizações de experiências,
práticas, modelos de condutas e pensamentos socialmente inculcados ou transmitidos pela comunicação social que com elas têm relação. O lugar, a posição social
ou as funções que os indivíduos ocupam determinam os
conteúdos representacionais e sua organização.
Nesse sentido, Bourdieu (2007, p.119) faz um confronto entre as representações sociais e as relações de
poder, tendo como fio condutor as divisões sociais:
O efeito simbólico exercido pelo discurso científico na
produção da crença da unidade (tanto no seio do próprio grupo como nos outros grupos), tende a gerar
a unidade real. Nada há de menos inocente do que
a questão, que divide o mundo douto do saber se se
devem incluir critérios pertinentes não só as propriedades ditas objetivas (como a ascendência, o território, a língua, a religião, a atividade econômica), mas
também as propriedades ditas subjetivas (como o sentimento de pertença), quer dizer, as representações
que os que os agentes sociais têm das divisões da realidade é que contribuem para a realidade das divisões.

Spink (1993) corrobora a definição de Jodelet (2001),
definindo a representação como um conhecimento prático, orientado para a comunicação e para a compreensão
do contexto social, material e ideativo em que vivemos. Diz
também que essas representações se manifestam como
elementos cognitivos através de imagens, conceitos, categorias, teorias, mas não se reduzem jamais aos componentes cognitivos. Sendo socialmente elaboradas e compartilhadas, contribuem para elaboração de uma realidade
comum, que possibilita a comunicação. Desse modo, as
representações são fenômenos sociais que, mesmo con-
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sideradas a partir do seu conteúdo cognitivo, têm que ser
entendidas pelo seu contexto de produção, ou seja, partindo-se das funções simbólicas e ideológicas a que servem
e das formas de comunicação onde circulam.
A representação social constitui um processo de mediação que compõe a relação sujeito-objeto da seguinte
forma: o sujeito constrói o conhecimento pela interpretação que obtém do objeto; no cotidiano, a prática social expressa a representação através dos elementos cognitivos
(imagens, conceitos) que o sujeito tem do objeto. Necessário se faz, nessa construção da realidade, compreender
as condições de produção e reprodução da mensagem,
com as suas variáveis psicológicas, sociológicas, ideológicas, culturais, a fim de identificar o que se interpõe nas
entrelinhas dos discursos.
Sabemos que as relações sujeito-objeto e teoria-prática não são dois momentos estanques e separados,
mas faces de um mesmo processo, no qual se completam. Mostrar cada momento isoladamente constitui um
recurso didático incapaz de abarcar o movimento, a dinâmica da realidade social.
Apesar dos múltiplos campos de estudo das representações sociais, com base em estudos de Jodelet
(2001), Spink (1993) assinala a importância da definição
precisa do aspecto a ser abordado no estudo. Caracterizando nosso tema de estudo, ou, como salienta Spink
(1993), contextualizando o campo das representações,,
temos como objeto o ENADE 2008 e como sujeitos os coordenadores de cursos e os alunos selecionados para o
referido exame na Universidade Federal do Ceará. É na
manifestação das representações sociais na realidade cotidiana que percebemos a concepção e as imagens que
caracterizam a cultura avaliativa na UFC.
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Método
A base empírica desta investigação foi realizada na
Universidade Federal do Ceará, campus de Fortaleza, mais
especificamente nos cursos de graduação que participaram do ENADE 2008.
Pela especificidade deste estudo, que se caracteriza como uma pesquisa quantiqualitativa de natureza exploratório-descritiva, utilizamos o método indutivo, o que
nos permitiu fazer inferências sobre o discurso dos sujeitos participantes e as representações sociais que eles
transmitem, associando-os à realidade da UFC.

Sujeitos do Estudo: Populações e Amostras
A pesquisa foi efetivada com os seguintes sujeitos:
• coordenadores: treze coordenadores dos cursos
de graduação selecionados para o ENADE 2008;
• discentes: dez alunos por curso entre os selecionados para o ENADE 2008, totalizando 130 discentes.
Como as indagações são gerais, não se fez necessário separar na amostra ingressantes e concluintes.
Como síntese informativa, o quadro a seguir apresenta os quantitativos das amostras referidas.
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Tabela 1 – Sujeitos da Pesquisa por Classificação de Curso
ANÁLISE TEMÁTICA: ENADE, PARTICIPAÇÂO DOS ALUNOS DA UFC
COORDENADORES

ALUNOS

Arquitetura e Urbanismo

01

10

Ciências Biológicas

01

10

Ciências Sociais

01

10

Ciências da Computação

01

10

CURSOS Engenharia de Alimentos
Filosofia

01

10

01

10

Física

01

10

Geografia

01

10

História

01

10

Letras

01

10

Matemática

01

10

Pedagogia

01

10

Química

01

10

13

130

TOTAL

Instrumentos
Questionários aplicados a alunos e coordenadores: instrumento composto de cinco questões (duas
abertas e três fechadas), tendo como referência o ENADE
2008 e a participação dos alunos no referido exame.

Procedimentos
Os questionários dos alunos foram aplicados nos
meses de dezembro de 2008 e março de 2009. As informações foram obtidas da seguinte forma: fomos às salas de aula, restaurante universitário, cantinas, encontros
universitários realizados nesse período, enfim, nos locais
onde pudéssemos encontrar os sujeitos da pesquisa, tendo em vista que o processo de coleta foi iniciado no fim
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do semestre, período em que os alunos já estavam muito
dispersos, principalmente os do campus do Pici.
Aos coordenadores, os questionários foram aplicados no período de março a maio de 2009, mediante agendamento de visitas por telefone, envio de e-mail e contatos pessoais com servidores que mediaram a obtenção
de informações. Foi um processo demorado devido aos
muitos compromissos e atividades que esses profissionais assumem. Na maioria das vezes, deixamos o questionário para recolher depois, tendo havido os que, de forma
prestativa, receberam e responderam o questionário por
e-mail e até se prontificaram a esclarecer alguma dúvida
que viesse a surgir.
Em um primeiro momento, os questionários foram
analisados quantitativamente, separados por categoria e
tabulados, após o que se calculou a frequência relativa
de cada variável. Em seguida, foram analisados qualitativamente, para identificar as categorias de respostas
mais relevantes obtidas e inferir, através do conteúdo, os
significados e as representações implícitas ou explicitas
em cada resposta. Por fim, foram confrontadas as categorias elaboradas teoricamente com as representações
dos respondentes, observando sempre a articulação entre o referencial teórico e as questões levantadas pela
pesquisa.
O estudo a seguir apresenta uma análise das representações dos alunos e coordenadores dos cursos selecionados para o ENADE 2008 atinentes ao referido exame.

Resultados da Pesquisa de Campo

Análise Geral

dos

Coordenadores

Iniciamos o questionário, indagando sobre a política de avaliação. Perguntamos aos coordenadores se eles

74

Cultura Avaliativa na Universidade Federal do Ceará: Representações Sociais do ENADE 2008

conhecem a sistemática de avaliação do ENADE. A análise
das respostas foi sistematizada na construção do seguinte
gráfico:

Gráfico 1 – Conhecimento dos Coordenadores sobre o
ENADE – UFC

Trinta e oito por cento (38%) dos coordenadores
afirmaram conhecer a sistemática de avaliação do ENADE,
54% afirmaram conhecê-la parcialmente e 8% revelaram
total desconhecimento dessa sistemática. De modo geral,
pode-se dizer que 92% dos coordenadores que responderam o questionário conhecem, no todo ou em parte, a sistemática de avaliação do ENADE. Em relação a essa questão, gostaríamos de lembrar que alguns coordenadores
estavam iniciando a sua gestão (Arquitetura e Urbanismo
e Letras) naquele momento, isto é, depois de o exame ser
realizado. Sabemos que o boicote tem sido uma prática
notória de alguns cursos para protestar contra o ENADE.
Diante disso, perguntarmos aos coordenadores se eles
concordavam com a assertiva de que o boicote à prova do
ENADE representa uma postura crítica dos cursos, conquanto possa se tornar prejudicial à própria imagem dos
cursos de graduação. Obtivemos o seguinte resultado.
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Gráfico 2 – Opinião dos Coordenadores sobre o Boicote
ao ENADE – UFC

Sessenta e dois por cento (62%) dos coordenadores
responderam que o boicote é prejudicial à imagem dos
cursos. Eles justificam sua resposta com os seguintes
argumentos.
1. O boicote não leva à discussão o processo de avaliação da qualidade de um curso, além de passar
uma visão negativa para a sociedade.
2. O boicote pode levar um curso a receber uma
nota baixa, que não represente efetivamente a
realidade..
3. Ao exercer o boicote, as universidades públicas
ficam com baixo índice de aproveitamento no
conceito do ENADE.
4. O boicote nega a avaliação, mas não lança uma
proposta alternativa.
5. Torna-se difícil avaliar se a nota baixa foi decorrente do boicote ou ao baixo nível dos alunos.
6. Deixar de participar não é ter postura crítica.As
manifestações contrárias ao ENADE devem ser

76

Cultura Avaliativa na Universidade Federal do Ceará: Representações Sociais do ENADE 2008

feitas através dos órgãos ou entidades de representação.
Outros 23% dos coordenadores tiveram opinião
coincidente com o grupo anterior, justificando-se com os
seguintes argumentos:
1. O boicote demonstra receio dos cursos de mostrar
as suas falhas.
2. O boicote não é assim tão “crítico”. Reflete muito
mais uma voz de oposição ao governo do que uma
postura crítica.
3. As razões para o boicote são pífias e não se sustentam ante qualquer averiguação crítica.
Quinze por cento (15%) dos coordenadores discordam de tudo que foi dito até agora e assim argumentam:
1. O boicote indica que houve na IES um momento de
reflexão crítica e avaliativa sobre o curso e sobre o
ENADE.
2. É no embate que se constrói o ensino público, no
questionamento crítico e sério.
De modo geral, pode-se dizer que 85% coordenadores que responderam o questionário não são favoráveis à prática do boicote. Para eles, o boicote tem uma
representação negativa. Os outros 15% consideram que o
boicote é um questionamento dos alunos sobre a forma
de avaliação.
Ainda sobre o boicote ao ENADE, comentamos com
os coordenadores o fato de alguns cursos entregarem a
prova em branco como forma de protesto. Procuramos
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saber a que se pode atribuir essa resistência. Entre cinco
fatores explicativos, solicitamos que escolhessem três e
deixamos um item em aberto para que pudessem acrescentar outros. O resultado foi o seguinte:
1. Os alunos não se sentem sujeitos da avaliação.(38%)
2. A prova é padronizada nacionalmente e não leva
em conta a diversidade e a especificidade regionais. (38%)
3. É uma avaliação imposta de fora para dentro da
universidade (31%).
Na opção outros, alguns coordenadores acrescentaram sugestões.
1. Há um movimento de oposição ao governo que se
organiza em torno do ENADE. Isso se alia à resistência natural às avaliações.
2. Todos os participantes do processo, alunos, professores e IFES deveriam discutir a importância
do ENADE. A participação dos alunos deveria ser
enaltecida.
3. Torna-se importante difundir na comunidade acadêmica que avaliação não é para execrar alunos,
professores, e sim, para redimensionar os processos com vista à melhoria da qualidade do ensino.
Outra questão que lançamos para os coordenadores
está relacionada à postura de algumas IES privadas que
organizam verdadeiros “cursinhos” preparatórios para
essa prova, para, em seguida, utilizar os resultados do
ENADE como ferramenta de marketing. Perguntamos se
eles concordam com isso e pedimos que justificassem as
respostas. Eis o resultado:
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Gráfico 3 – Opinião dos Coordenadores sobre a Utilização do
Resultado do ENADE como Ferramenta de Marketing – UFC

Quarenta e seis por cento (46%) dos coordenadores
não concordam com os cursos preparatórios para a prova,
tampouco que os resultados do ENADE sejam utilizados
para o marketing das instituições privadas. Suas justificativas foram as seguintes:
1. Essa atitude não se coaduna com um sistema
democrático. As deficiências da avaliação devem
ser analisadas a fim de se buscar soluções.
2. O ENADE não é um vestibular, mas uma avaliação
sobre a formação geral e específica do aluno.
3. O ensino não é mercadoria e nenhum tipo de
aprendizagem pode se dar em face do adestramento das pessoas.
4. A avaliação deve traçar um perfil autêntico/natural
e não algo artificialmente modificado.
5. Não há formulas mágicas que substituam uma boa
formação. Não é à toa que as IFES, mesmo sem
“cursinhos”, obtêm as melhores notas no ENADE.
6. Trata-se de uma atitude falaciosa que desvia o real
sentido do ENADE, dispositivo que se preocupa em
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avaliar o desempenho acadêmico dos alunos em
relação ao conteúdo curricular, bem com sua formação geral durante o curso de graduação.
Comungando com o pensamento do grupo anterior
outros 46% dos coordenadores justificaram suas respostas com os seguintes argumentos:
1. No mundo do mercado, essa é uma prática legítima e funciona.
2. O marketing é hoje a alma dos negócios. E os cursos
particulares, infelizmente, são negócios.
3. Bons resultados no ENADE podem ser usados como
propaganda, porém preparar os alunos para o
ENADE não me parece bom. O aluno deve ser preparado para a vida profissional .
4. A existência desses “cursinhos” é apenas para disfarçar a má-formação dos alunos. O ENADE é para
verificar se a formação dos alunos nos cursos está
sendo de acordo com o proposto.
Por fim, ao indagarmos o que poderia ser feito para
melhorar os níveis de participação dos cursos no ENADE,
oferecemos-lhes três opções e acrescentamos o item outros, para comentários adicionais. Vejamos o resultado:
1. Buscar maior comprometimento da administração
superior com a sistemática da avaliação institucional em todas as suas etapas.
2. Promover palestras com informações em setores
onde haja baixa adesão de alunos ao ENADE.
Vinte e três por cento (23%) dos coordenadores
apresentaram sugestões para melhorar os níveis de participação dos cursos no ENADE.
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1. O papel do corpo docente é de orientar o corpo discente. Acredito que o corpo docente deve também
temer ser avaliado.
2. O que precisa ser promovida é a cultura de avaliação em todos os níveis. O ENADE, quando visto
dentro de sistema de avaliação SINAES, faz todo o
sentido e apresenta muito mais pontos fortes do
que deficiências. O ENADE precisa ser melhorado
e aperfeiçoado e não boicotado.
3. O movimento estudantil deveria pegar os resultados do ENADE e cobrar melhorias para as fragilidades identificadas por meio do exame.

Análise Geral dos Discentes
Perguntamos aos alunos se eles conheciam a sistemática de avaliação do ENADE. Através da análise dos
resultados, construímos o seguinte gráfico:

Gráfico 4 – Conhecimento dos Alunos sobre o ENADE – UFC
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A maioria dos alunos (46%) disse conhecer, em parte, a sistemática de avaliação do ENADE; 33% responderam sim, e 21% responderam que não conhecem a forma
de avaliação do ENADE. De modo geral, pode-se dizer que
79% dos alunos que responderam o questionário conhecem, no todo ou em parte, os critérios da avaliação do
ENADE.
Na questão seguinte, indagamos se os alunos concordam com a assertiva de que, embora o boicote ao
ENADE represente uma postura crítica de alguns cursos,
essa atitude pode vir a tornar-se um instrumento contra a
própria imagem pública dos cursos de graduação. Eis os
resultados:

Gráfico 5 – Opinião dos Alunos sobre o Boicote ao ENADE
– UFC

Trinta e sete por cento (37%) dos alunos concordam, em parte, com a assertiva, aduzindo ser o boicote
uma crítica superficial que, apesar de ter sua importância,
não se mostra eficiente, e ainda que a luta dos estudantes
devia se concentrar nas mudanças de que o processo seja
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passível. Os grupos que boicotam tendem a ser malvistos
devido à credibilidade do ENADE. Boicotar é, pois, uma
alternativa demasiadamente radical e passa uma imagem
negativa de desordem da universidade, enquanto o governo segue, fazendo a sua parte.
Para outro grupo de 35% dos alunos, o boicote pode,
de fato, tornar-se um instrumento contra a imagem dos
cursos que a ele aderem, usando os seguintes argumentos:
1. O boicote não e a melhor forma de reivindicar,
porque, mesmo representando o descontentamento dos alunos, traz prejuízo aos cursos.
2. Além de manchar a imagem da universidade, o
boicote prejudica os alunos, pois o mau desempenho vai para o seu histórico.
3. Não comparecendo à prova, a aluno ficará sujeito a
não receber o diploma.
4. O boicote não irá mudar a concepção do MEC
quanto à avaliação.
Alguns alunos comentaram que, mesmo não concordando com a forma de avaliação, não fizeram boicote,
e outros até elogiaram a qualidade da prova do ENADE,
acrescentando que os cursos não têm porque fugir deste
tipo de avaliação.
Vinte e sete por cento (27%) dos alunos não concordam que o boicote pode ser um instrumento prejudicial à
imagem dos cursos. Vejamos seus comentários.
1. O boicote é uma alternativa de resistência à avaliação.
2. O estado não pode obrigar os alunos a fazerem a
prova, por isso deveria ser facultativo.
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3. A imagem pública dos cursos que boicotam só
pode ser vista de forma negativa para a grande
massa populacional, que aceita pacificamente
tudo o que lhe é imposto.
4. O boicote tem o objetivo de incentivar a criação de
uma melhor avaliação dos cursos.
De modo geral, 72% dos alunos acreditam que o
boicote não é, em maior ou menor grau, uma alternativa
proveitosa para a imagem dos cursos. Dessa forma, ficou
demonstrado o elevado percentual dos que são contrários
ao boicote (72%) e número pequeno dos que se posicionaram inteiramente favorável a ele, por curso, como se
demonstra a seguir:
Tabela 2 – Percentual de Alunos por Curso que Opinaram
contra o Boicote ao ENADE ou a Favor Dele

Cursos
Arquitetura e Urbanismo
Biologia
Computação
Ciências Sociais
Engenharia de Alimentos
Filosofia
Física
Geografia
História
Letras
Matemática
Pedagogia
Química

Percentual de alunos
Percentual de
a favor do boicote
alunos contra o
ao ENADE
boicote ao ENADE
50%
50%
30%
70%
20%
80%
10%
90%
30%
70%
30%
70%
10%
90%
10%
90%
70%
30%
10%
90%
30%
70%
40%
60%
40%
60%

Analisando a tabela, podemos concluir que os cursos com menor percentual de alunos que se posiciona-
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ram a favor do boicote ao ENADE foram Ciências Sociais,
Física, Geografia e Letras, cada um com 10%, e o curso
com maior percentual de alunos a favor do boicote foi o
de História ( 70%).
Não se pode concluir que esses resultados revelem,
com fidelidade, a não adesão ao boicote, haja vista que
muitos alunos a ele favoráveis disseram tem feito a prova
do ENADE porque o resultado vai para o histórico, ou para
não terem o diploma retido, ou ainda para não prejudicar
o conceito do curso.
Comentamos o fato de que, nas últimas provas do
ENADE, alguns cursos entregaram a prova em branco
como forma de protesto. Procuramos saber a que se pode
atribuir essa resistência. Solicitamos que, entre cinco fatores explicativos, os respondentes escolhessem três. Segue abaixo o resultado por ordem de escolha.
1. Sua validade técnica é questionável e sua metodologia é inadequada.
2. A prova é padronizada nacionalmente e não leva em
conta a diversidade e a especificidade regionais.
3. É uma avaliação imposta de fora para dentro da
universidade.
Foi igualmente perguntado aos alunos se eles concordam com a postura de algumas instituições que realizam cursos preparatórios para a prova do ENADE e utilizam
os resultados para fazer propaganda dos seus cursos e solicitada a justicativa às respostas. Vejamos os resultados:
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Gráfico 6 – Opinião dos Alunos sobre a Utilização do Resultado do ENADE como Ferramenta de Marketing – UFC

A maior parte dos alunos (75%) não concorda com
a utilização dos resultados do ENADE no marketing das
instituições privadas. Eles consideram que isso é uma
postura mercadológica e que, agindo assim, a faculdade
está visando apenas os resultados e não a formação dos
estudantes. Quanto aos cursinhos, os alunos também se
mostraram em posição discordante, aduzindo tratar-se de
algo artificial, ou seja, de uma espécie de maquiagem dos
resultados sobre a qualidade do curso. O ENADE serve
para avaliar o que o aluno aprendeu durante o curso, e, se
o ensino for de qualidade, não haverá a necessidade de
esse cursinhos existirem.
Dezoito por cento (18%) dos discentes responderam
que concordam com o uso dos resultados do ENADE para
fazer marketing. Para eles, trata-se de um ato legal focado
na obtenção de lucros. Para as faculdades particulares, o
marketing é importante, e as universidades públicas não
precisam se preocupar com isso. Em relação aos “cursinhos”, eles consideram que é apenas uma forma de dar ao
aluno a oportunidade de rever matérias do início do curso.
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Respeitante à mesma indagação, apenas 7% dos
alunos foram favoráveis. De acordo com eles, essa postura, apesar de pouco ética, é uma forma de essas instituições promoverem seus cursos, trazerem mais alunos
e, consequentemente, auferirem mais lucros, vez que são
empresas educacionais.
Para finalizar, indagamos o que fazer para melhorar
os níveis de participação dos cursos no ENADE. Oferecemos três opções, e acrescentamos o item outros para eles
opinarem sobre o assunto. Estas são as opções escolhidas.
1. Criar, no âmbito de cada departamento, uma
comissão especial para organizar e orientar a participação dos alunos no ENADE.
2. Buscar maior comprometimento da administração
superior com a sistemática da avaliação institucional, em todas as suas etapas.
Trinta e dois por cento (32%) dos alunos assinalaram a opção outros e fizeram comentários, sugerindo
práticas de avaliação mais proveitosas, como se detalha
a seguir: avaliações somente ao final do curso; avaliação
semestral; emprego de métodos de avaliação condizentes com as especificidades do curso e da universidade;
avaliação anual contínua, abrangendo provas, trabalhos e
dissertação; avaliação mais focada na correção das falhas;
participação dos alunos na elaboração dos instrumentos
de avaliação. Outro grupo de estudantes aproveitou o espaço para manifestar sua insatisfação com frases do tipo:
fora o ENADE; não ao ENADE; o governo não pode impor,
o ENADE deveria ser facultativo. A leitura que se pode fazer dessas manifestações é a de que se trata da crítica
pela crítica, sem a ressonância política de um movimento
estudantil organizado.
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Considerações Finais
Nos últimos anos, vem-se desenvolvendo, ainda que
de forma lenta, uma nova visão em todos os níveis educativos a respeito da avaliação. Por muito tempo, ela esteve
focada na relação aluno-professor, privilegiando apenas
a mensuração da aprendizagem. Atualmente, a avaliação
educacional é diversificada e se aplica a múltiplas dimensões: instituições, cursos, currículos, programas, professores, alunos.
Isso leva alguns autores, por exemplo, Orden Hoz
(1977) e Andriola (1999), a dizerem que estamos vivendo
a era da avaliação. Endossando essa ideia, Viana (2005)
questiona que algumas sociedades, caso da norte-americana, possuem verdadeira obsessão pela avaliação; outras usam-na com moderação, o que parece ser o caso
da Inglaterra. Um terceiro grupo de países do Terceiro
Mundo sofre a influência de agências internacionais de financiamento, as quais usam a avaliação como forma de
controlar seus subsídios financeiros e e de influenciar as
políticas públicas. Nesses países, a situação é de plena
euforia avaliativa, especialmente diante da possibilidade
de conhecer seus sistemas de ensino e de criar novas
condições de superação de seus diversos problemas.
Nesse contexto, Viana (2005) considera que a avaliação é vista, por vezes, como um processo revolucionário
que promoverá mudanças imediatas em todo o sistema,
abrangendo todos os sujeitos (gestores, técnicos, professores, alunos). Na sua análise, convém atentar para o fato
de que nada se faz aos saltos, ou seja, a avaliação não
gera um quadro de revolução. Viana ainda leva em conta
outro aspecto: as instituições tendem a ser conservadoras
e a avaliação não está comprometida com o conservado-
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rismo. Concordamos com o autor quando ele diz que a
avaliação não deve ser vista nem como um processo revolucionário que resolverá todos os problemas nem com
o descrédito de que nenhuma consequência trará, mas
como um processo que conduz a mudanças desejáveis,
com as quais está comprometida.
A essa altura desta reflexão, já desponta como premente a necessidade de se promover uma cultura avaliativa, capaz de envolver os sujeitos no processo e de romper
com o conservadorismo. No entanto, devemos lembrar
que a aculturação de novos hábitos não se dá de forma
automática nem imediata: a construção de uma cultura
de avaliação é um processo que demanda tempo, continuidade, informação e reflexão, o que, por certo, resulta
no impulso da consciência institucional e no surgimento
de uma visão crítica e participativa. O papel da instituição
é informar a comunidade universitária sobre o processo
avaliativo, através dos setores que executam a avaliação,
conquanto a conscientização e a participação sejam processos subjetivos.
Durante a pesquisa para elaboração da monografia
de especialização, constatamos que não há, na UFC, uma
sólida cultura avaliativa, marcada pela participação dos
segmentos que a compõem.. Além disso, percebemos as
relações existentes entre a cultura avaliativa e as representações sociais sobre o processo e o sistema avaliativo.
Nessa perspectiva, o objetivo desta pesquisa foi analisar a
cultura avaliativa na Universidade Federal do Ceará, tendo
como base as representações sociais dos coordenadores
de cursos e dos alunos sobre o ENADE 2008.
As representações sobre a participação discente no
ENADE foram analisadas pela ótica dos coordenadores e
de alunos dos cursos selecionados para o ENADE 2008.
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Conforme 85% dos coordenadores, o boicote ao
ENADE é prejudicial à imagem pública dos cursos de
graduação. Boicotar não leva à discussão crítica, nega a
avaliação e não lança proposta alternativa. Certo é que
omitir-se de participar não é uma postura crítica. Muito ao
contrário, os estudantes devem participar e manifestar-se através dos órgãos ou entidades de representação.
Para 15% dos coordenadores, o boicote é uma forma de
protesto dos alunos à avaliação do ENADE. É no embate que se constrói o ensino público, como resultado de
questionamentos críticos e sérios. Sobre os motivos da
resistência dos alunos à avaliação do ENADE, no geral, os
coordenadores acreditam que os alunos não se sentem
sujeitos da avaliação pelo fato de ela ser imposta de fora
para dentro da universidade, além de ser padronizada nacionalmente, ignorando as diversidades e especificidades
regionais. Eles reforçam que é preciso ser instaurada uma
cultura de avaliação em todos os níveis. O ENADE, quando
visto dentro do sistema de avaliação SINAES, apresenta
mais pontos fortes do que deficiências. Ao final, eles sugerem que todos os participantes do processo, alunos, professores, IFES deveriam discutir a importância do E
 NADE.
De acordo com 72% dos alunos, o boicote ao ENADE é prejudicial à imagem pública dos cursos de graduação, porquanto não passa de uma crítica superficial, que,
apesar de ter sua importância, deveria estar focada na
luta por mudanças. Os grupos que boicotam tendem a
ser malvistos, dado o nível de credibilidade do ENADE.
Vinte e sete por cento (27%) dos alunos consideram o
boicote uma alternativa de resistência à avaliação, com o
objetivo de incentivar a criação de uma melhor avaliação
dos cursos. Esses estudantes questionam que o Governo
não pode obrigá-los a fazer a prova e que esta deveria ser
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facultativa. Quanto aos motivos da resistência dos alunos
à avaliação do ENADE, eles consideram que sua validade técnica é questionada e sua metodologia, inadequada,
principalmente pelo fato de a prova ser a mesma para
ingressantes e concludentes e padronizada nacionalmente, não levando em conta as diversidades regionais, por
fim, que o ENADE tem um caráter impositivo. Para incentivar os níveis de participação no ENADE, eles sugerem
que seja criada, no âmbito de cada departamento, uma
comissão especial para organizar e orientar os alunos.
Na opção outros, acrescentaram outras sugestões, atrás
mencionadas.
Como pudemos ver, as representações têm um caráter específico, não pelo fato de serem subjetivas, mas pelas próprias condições de produção. Para Jodelet (2001),
o lugar, a posição social ou as funções que os indivíduos
ocupam determinam os conteúdos representacionais e
sua organização.
Analisando as representações dos coordenadores e
dos alunos, percebemos essas especificidades em relação à inserção social e aos interesses inerentes a cada
segmento. Nesse sentido, Bourdieu (2007) considera que
todo campo é lugar de uma luta mais ou menos declarada
pela definição da força simbólica das partes envolvidas,
nunca completamente independente de sua posição no
jogo. O espaço social é multidimensional, conjunto aberto
de campos relativamente autônomos, quer dizer, subordinados quanto ao seu funcionamento e suas transformações, de modo mais ou menos direto ao campo de produção econômica. No interior de cada um dos subespaços,
ocorrem lutas de diferentes formas (sem por isso constituirem necessariamente grupos antagônicos) por meio da
constituição de grupos organizados, com o objetivo de as-
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segurar a defesa dos interesses de seus membros. Como
se pode observar, o autor situa e define o campo social,
aparentemente unificado, que compõe a instituição com
as suas segmentações e relações de poder.
Contextualizando o boicote ao ENADE, Demo (2004)
assevera ser fundamental saber questionar a avaliação,
não só porque todo avaliador precisa ser avaliado, mas
para que o avaliado não seja reduzido a uma vítima. Mesmo quando provém de autoridade devidamente constituí
da como é o MEC, não cabe aceitar a avaliação de modo
subserviente, bem como é contraproducente simplesmente rejeitá-la. É bem melhor entrar no jogo e dele participar
efetivamente.. Enquanto a comunidade universitária reclama sem oferecer contraproposta adequada, o MEC usa de
autoridade e não investe na discussão aberta, materializando assim um diálogo de surdos, que não leva a nada.
Acreditando que cultura é representação e não obediência a regras, a ideia originária desse estudo foi buscar
compreender um pouco desse emaranhado de relações
que dão vida ao cotidiano da UFC, sob a ótica dos diversos
sujeitos que ali estudam, pesquisam, trabalham, constroem e sonham. Almejamos contribuir com a discussão sobre avaliação e o desenvolvimento de uma cultura avaliativa na UFC, capaz de fazer despertar o envolvimento
efetivo de todos.
Durante o desenvolvimento da pesquisa de campo,
tivemos a oportunidade de conhecer in loco as nove unidades acadêmicas da sede da UFC. Compreendemos que
a instituição é um complexo cultural na própria especificidade de cada área (centro, faculdade, curso) com seus
interesses e objetivos e diversidades. Convém registrar
que, no íntimo de cada diferença (cultural, política, econômica, tecnológica, ideológica), encontramos um ponto
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em comum, um álibi para encorajar e amenizar o que o
coletivo, no seu individualismo, nos deixa muito evidente:
o desejo de contribuir para o aprimoramento e o desenvolvimento da UFC suscita uma solidariedade orgânica,
um elo cultural.
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QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO DOS DOCENTES DA UNIVERSIDADE
FEDERAL DO CEARÁ
Márcia Maria da Costa Martins
Maria do Socorro de Sousa Rodrigues

Introdução
O cenário atual reflete um mundo em permanente
transformação e, na sociedade brasileira, no campo do
saber, largas mudanças vêm ocorrendo com a crescente
expansão do ensino superior, aqui considerado nos segmentos ensino, pesquisa e extensão, devidamente inter-relacionados. Os docentes, inseridos neste contexto, aumentaram ainda mais sua carga de trabalho na área do
ensino, um dos tripés primordiais da função docente. Some-se a isso o acompanhamento ao estágio supervisionado, a exigência permanente de produção acadêmica, as
múltiplas tarefas de sala de aula e as funções de gestão.
Tudo isso é apenas parte do rol das inúmeras atribuições
do professor universitário, condição que enseja, muitas
vezes, um desequilíbrio entre o profissional operoso, responsável e produtivo, e a sua vida como pessoa, com necessidades físicas, econômicas, sociais e psicológicas.
Com efeito, a instituição de ensino superior, no seu
aspecto organizacional,, preocupa-se em desenvolver políticas de recursos humanos para a melhoria da qualidade
de vida no trabalho (QVT) de seus servidores, reconhecendo as pessoas como extremamente valiosas para o
desenvolvimento das atividades efetuadas no setor público, principalmente quando se busca a sua eficiência,
conforme destaca o pressuposto da política de Recursos
Humanos do Poder Executivo Federal. Nas organizações
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públicas, essa tarefa é de responsabilidade dos setores de
recursos humanos e de seus departamentos específicos.
Olhando com maior abrangência a política de recursos humanos para o setor público federal, encontram-se nas instituições de ensino superior as superintendências de recursos humanos ou pró-reitorias de recursos
humanos, igualmente comprometidas com a promoção
de ações focadas na valorização dos servidores docentes
e técnico-administrativos, de modo a proporcionar-lhes
melhores condições de trabalho. Enquadrando-se nessa
diretriz, o Departamento de Desenvolvimento Humano
(DDH), no caso da Universidade Federal do Ceará (UFC),
desenvolve projetos e programas psicossociais e culturais, voltados para seus servidores docentes e técnico-administrativos e ainda para seus dependentes.
Esses programas e projetos são, na verdade, ações
de proteção, recuperação e promoção da saúde, desenvolvidos para ajudar as pessoas a se manterem saudáveis em
seus ambientes de trabalho. A saúde é aqui considerada
não só no sentido único de não estar doente, mas também
como o estado de satisfação e plenitude. Assim sendo, as
ações desenvolvidas pelo DDH são entendidas como QVT,
uma vez que, de certa forma, trazem melhorias para o servidor, acolhendo-o nas suas várias dimensões – física, psicológica, social e cultural – além de estarem atentas às relações pessoais no trabalho e no ambiente organizacional.
Este artigo é parte da pesquisa que estuda a QVT
dos docentes da UFC e suas relações com os projetos psicossociais e culturais do DDH e foi produzido com a pretensão de encontrar respostas para o seguinte problema:
o docente da UFC tem assegurada a qualidade de vida no
trabalho, mesmo não se inserindo, como esperado, em
programas e projetos promovidos pelo DDH?
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O objetivo geral é conferir o nível de QVT dos docentes da UFC, por meio do modelo de Walton, incluindo a
identificação dos motivos pelos quais eles não se inserem
nos projetos psicossociais e culturais de QVT desenvolvidos pelo DDH.
Definiram-se como objetivos específicos aferir o
nível de QVT dos docentes, utilizando o modelo de Walton;
analisar a relação dos programas e projetos psicossociais e
culturais do DDH com o Modelo de Walton e os programas
de QVT desenvolvidos por outras instituições; investigar as
causas da ausência de docentes da UFC aos projetos de
qualidade de vida no trabalho oferecidos pelo DDH/SRH.
Neste estudo, empregamos o método de pesquisa
descritiva, utilizando o Modelo de Walton, em que se propõem categorias mensurar a qualidade de vida no trabalho. Perguntas referentes à inserção dos professores nas
ações psicossociais e culturais do DDH foram feitas, incluindo uma questão aberta referente ao significado da
QVT para os docentes da UFC .Depois de aplicar o questionário, enviado a cada docente por via eletrônica, procedeu-se à tabulação dos dados, sendo observado que, na
questão referente à QVT dos docentes da UFC, predominou a resposta boa.

Qualidade de Vida no Trabalho
Durante toda a história da humanidade, é p
 erceptível
a intensiva relação do homem com o trabalho, este respon
sável por abrir a possibilidade de crescimento econômico,
conquanto aumente a dinâmica dos conflitos e interfira
na vida privativa dos demais seres humanos. Em qualquer
das situações aventadas, o homem busca sua qualidade
de vida, adequando a vida profissional e pessoal às neces-
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sidades de sobrevivência e de satisfação consigo mesmo
e com o outro.
A qualidade de vida, foi definida pela Organização
Mundial de Saúde (OMS) como a
percepção do indivíduo de sua posição na vida, no
contexto da cultura e sistema de valores nos quais ele
vive, e em relação aos seus objetivos, expectativas,
padrões e preocupações. (FLECK, 2000, p.2).

O movimento de qualidade de vida no trabalho
(QVT) originou-se em 1950, na Inglaterra, com o surgimento da abordagem sociotécnica. O movimento conhecido como relações humanas, desenvolvido por Elton Mayo,
na Western Electric, e por Eric Trist, no Tavistock Institute
of Human Relations, de Londres, é tido como ponto de
partida para os estudos de QVT (VELOSO; BOSQUETTI;
LIMONGI-FRANÇA, 2005). As pesquisas eram relacionadas
às mudanças nos valores individuais, organizacionais e
societários, com o intuito de compreender a organização
do trabalho, com amparo na análise e reestruturação da
tarefa, com vistas a tornar a vida dos trabalhadores menos
fatigante, consoante destacam Macedo e Matos (2008).
No Brasil, o desenvolvimento do Estado Social, também chamado de Intervencionista, de Bem-Estar ou Providência, advindo da crise capitalista de 1930, não impediu que o capitalismo continuasse a exploração ao trabalhador, apesar de ter sido criada uma legislação protetora,
incluindo a instituição, em 1932, da carteira profissional, ,
instrumento que disciplinou a duração da jornada de trabalho, a criação do salário-mínimo, com vistas a diminuir
a pauperização da classe operária e a Consolidação das
Leis Trabalhistas (CLT), em 1943. Essas mudanças não foram suficientes para assegura a QVT, porquanto, na verdade, o que interessava às grandes e médias empresas
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era manter as relações de produção de acordo com as do
desenvolvimento do Estado (CAMPANA, 2000).
A expressão Qualidade de Vida no Trabalho só foi
introduzida, publicamente, no início dos anos 1970, pelo
professor Louis Davis (UCLA, Los Angeles), a quem coube ampliar estudos sobre o projeto de delineamento de
cargos.
Nadler e Lawler (1983), apud Fernandes (1996),
apresentam um levantamento da evolução do conceito
de QVT. No período de 1959 a 1972, a QVT foi tratada
como reação individual ao trabalho ou às consequências
pessoais de experiência laboral. Na década de 1980, foi
considerada como um conceito global e com uma forma
de enfrentar os problemas de qualidade e produtividade.
Outros estudiosos apresentaram novas abordagens,
conceitos, perspectivas e reflexões sobre QVT dentre os
quais, destacamos Walton, em 1973, que conceituava QVT
como “o atendimento de necessidades e aspirações humanas, calcadas na ideia de humanização e responsabilidade social da empresa.” (LIMONGI-FRANÇA, 1996). Essa
autora ressalta ser a QVT um conjunto das ações de uma
empresa que envolve a implantação de melhorias e inovações gerenciais e tecnológicas no ambiente de trabalho.
A construção da qualidade de vida no trabalho ocorre a
partir do momento em que se olha a empresa e as pessoas como um todo, o que se denomina enfoque biopsicossocial, ou seja, o fator diferencial para a realização
de diagnóstico e implantação de projetos voltados para
a preservação e desenvolvimento das pessoas, durante o
trabalho na empresa (LIMONGI-FRANÇA, 1997).
Alguns pesquisadores dessa área desenvolveram
modelos e instrumentos para medir a qualidade de vida
dos trabalhadores, com destaque para o Modelo de Wal-
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ton, utilizado para esta pesquisa para medir a QVT dos
docentes da UFC.

O Modelo de Walton
Richard Walton (1973) considera os fatores internos
e externos no processo de identificação do nível de QVT,
utilizando, para tanto, oito dimensões ou categorias que
afetam as pessoas em seu ambiente de trabalho, cada
uma com seus respectivos indicadores. O autor, porém,
não descarta a possibilidade de ocorrerem alterações nos
resultados, pois cada grupo de trabalho e cada ambiente
são únicos em suas realidades. O quadro 1 destaca as
categorias e indicadores do Modelo de Walton.
Quadro 1 – Modelo de Walton para Aferição da QVT
CATEGORIAS
INDICADORES
1- Compensação justa e Renda adequada ao trabalho, equidade
adequada
interna, equidade externa.
Jornada de trabalho, ambiente físico seguro
2- Condições de trabalho
e saudável.
3- Oportunidades de uso Autonomia, significado da tarefa, identie desenvolvimento de dade da tarefa, variedade da habilidade,
capacidades
Retroinformação.
4-Oportunidades
de Possibilidade de carreira, crescimento procrescimento e segurança fissional, segurança de emprego.
5- Integração social no Igualdade de oportunidade
trabalho
Relacionamento.
Respeito às leis e direitos trabalhistas, pri6- Constitucionalismo
vacidade pessoal, liberdade de expressão,
normas e rotinas.
7- Trabalho e espaço
Influência do trabalho sobre a vida privada
total da vida
Imagem da
8- Relevância social da
social pelos
vida no trabalho
empregados.

empresa, responsabilidade
produtos/serviços e pelos

Fonte: Walton (1973 apud CHIAVENATO, 2004, p.452).
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Consideramos que o modelo de Walton contribui
para a ampliação das pesquisas em diferentes ambientes
de trabalho, tendo que, por meio das categorias, podem-se analisar os vários indicadores que contextualizam o
dia a dia dos trabalhadores.
Por isso, é importante que o desenvolvimento de
QVT seja baseado em políticas de recursos humanos que
proporcionem a operacionalização de programas e projetos, de acordo com as necessidades de cada ou de um
conjunto de trabalhadores.
Neste aspecto, a Secretaria de Recursos Humanos,
do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão apresenta como objetivo maior da política de RH o alcance
do perfil desejado da força de trabalho e a sua atuação
de forma motivada e eficiente (BRASIL, 2010b), o que só
ocorrerá se os servidores possuírem qualidade de vida no
trabalho.
A Universidade Federal do Ceará, por meio da SRH e
das unidades que compõem sua estrutura orgânica, tem
voltado suas ações para a valorização de seus servidores
ativos e aposentados, levando a efeito uma programação
permanente de desenvolvimento pessoal, profissional e
humano (CARVALHO, 2005). Dessa forma, as ações do
DDH estão voltadas para o cumprimento dessa política,
de modo a contribuir com o bem-estar do servidor da UFC
e com o crescimento Institucional.

Especificidades do Trabalho Docente na Universidade Pública e a
Qualidade de Vida
Conquanto seja a universidade pública uma organização social fundada no reconhecimento público de sua
legitimidade e de suas atribuições, ela é também opera-
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cional, regida por contratos de gestão, avaliada por índices
de produtividade e estruturada por estratégias e programas de eficácia organizacional, o que exige dos seus profissionais enormes investimentos de tempo, dada a complexidade das tarefas que desenvolvem (CHAUI, 2003).
O art.52 da Lei nº 9394/96, que traça as Diretrizes
e Bases da Educação Nacional, preceitua que universidades são instituições caracterizadas por terem, no mínimo,
um terço do corpo docente com,titulação acadêmica de
mestrado ou doutorado e igual fração desses professores
enquadrada no regime de tempo integral (BRASIL, 1996).
Sendo assim, do professor universitário, são exigidas a manutenção ou a elevação da qualidade do ensino,
permanente aperfeiçoamento, incluindo a publicação de
trabalhos acadêmicos e a competência no desenvolvimento das tarefas, o que interfere na qualidade de vida
do profissional, desencadeando, por vezes, estresse, agitação e angústia. Assim, é necessário que esses profissionais procurem meios para equilibrar a vida pessoal e
a profissional, sobretudo participando de programas e
projetos que possam lhe trazer benefícios à saúde física
e mental. De forma paralela, cabe à instituição de ensino
superior proporcionar a eles instrumentos de prevenção a
esses males, de modo a assegurar-lhes qualidade de vida
no trabalho.
A Universidade Federal do Ceará, cuja missão é a de
formar profissionais da mais alta qualificação, produzir e
propagar conhecimentos, preservar e divulgar os valores
artísticos e culturais, constituindo-se em instituição estratégica para o desenvolvimento do Ceará, do Nordeste e
do Brasil, preocupa-se, a um só tempo, com a qualidade
do ensino, da pesquisa e da extensão e com a garantia de
mais satisfação e bem-estar aos seus servidores..
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Para que essas atribuições sejam desenvolvidas a
contento, com a devida competência e em tempo hábil,
a formação e o aperfeiçoamento do seu pessoal de ensino, pesquisa e extensão, mediante programas próprios ou
estabelecidos e coordenados em âmbito nacional, são de
fundamental importância (UFC, 1999).
Convém informar que, dentre os órgãos administrativos da UFC que acompanham o quadro funcional dos
docentes, está a Superintendência de Recursos Humanos
(SRH), responsável por supervisionar, coordenar, gerir e
controlar as atividades operacionalizadas por seus três departamentos: Departamento de Administração de Pessoal (DAP), Departamento de Desenvolvimento Profissional
(DDP) e Departamento de Desenvolvimento Humano (DDH).
O DDH atua no atendimento social e psicológico do
servidor técnico e docente, no gerenciamento dos programas de assistência médica e de outros benefícios, na
saúde ambiental do servidor e no desenvolvimento de
atividades culturais. Realiza ações voltadas para os servidores da UFC, ativos e aposentados, e desenvolve outras
atividades para seus dependentes.
Possui em sua estrutura a Divisão de Apoio Psicossocial e Programas de Saúde, a Divisão de Administração
de Benefícios, a Divisão de Saúde Ambiental e do Trabalho e o Núcleo de Produções e Programas Culturais.
A Divisão de Apoio Psicossocial do DDH, campo de
nosso trabalho, atua nas questões psicossociais, implantando ações focadas na promoção do servidor, com vistas
a assegurar-lhe a melhoria da sua qualidade de vida e,
consequentemente, o crescimento institucional. São os
seguintes os projetos desenvolvidos por essa divisão:
Projeto de atendimento individual. Visa a proporcionar aos servidores ativos e aposentados as condi-
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ções favoráveis para elucidação de problemas, auxiliando-os a expressar os seus sentimentos diante das dificuldades, de forma participativa e comprometida com a busca
das soluções.
Projeto de preparação para a aposentadoria.
Tem por objetivo preparar os servidores para a transição
trabalho/aposentadoria, orientando, informando, refletindo sobre essa questão e oferecendo-lhes informações
pertinentes a esse momento da vida deles, de modo a elevar a autoconfiança e a autoestima e a abrir-lhes espaços
para novos projetos de vida.
No Projeto para o crescimento pessoal e profissional do servidor são oferecidos esclarecimentos referentes ao trabalho em si e às relações humanas.
O Programa de Saúde operacionaliza-se por meio
de palestras sobre as doenças ocupacionais e as que afetam a vida do servidor, incluindo recursos de prevenção a
esses males.
Outras ações focadas na elevação da qualidade dos
servidores são levadas a efeito na UFC, tal como se detalha a seguir:
Projeto de prevenção do alcoolismo – Realiza
uma complexidade de intervenções na busca do bem-estar no ambiente funcional e social dos servidores..
Projeto de valorização do aposentado – Procura
desenvolver nos servidores aposentados da UFC uma atitude positiva em face da atual situação socioeconômica
em que estão inseridos, valorizando-os e incentivando-os
a novas buscas e realizações.
Projeto de intervenção sobre as atividades laborais presentes na UFC – Procede ao companhamento
das atividades laborais e à intervenção sobre situações a
elas relacionadas,, visando promover a saúde do servidor,
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bem como contribuir para a excelência dos serviços prestados pela instituição.
O Projeto de acompanhamento social aos servidores com problemas de saúde – Consiste no acompanhamento social, incluindo visitas domiciliares e hospitalares aos servidores com graves problemas de saúde.
O Núcleo de Produções e Projetos Culturais, setor
integrante do DDH, elaborou o Projeto de atividades
de incentivo às manifestações artísticas e culturais
dos servidores da UFC, com o objetivo de propiciar-lhes
a aproximação com a cultura e a arte e, assim, favorecer
a descoberta de novos talentos, estimular a criatividade e
até a geração de renda e o conhecimento cultural.
A realização de todas essas atividades nos direciona
a capitular ao fato de que as ações desenvolvidas pelo
DDH, enquadram-se no Modelo de Walton de QVT, haja
vista que são compatíveis com o referencial de humanização e de responsabilidade social constantes do rol das
categorias do referido modelo. Do mesmo modo, os programas de qualidade de vida no trabalho possuem caráter de recuperação, prevenção e promoção da saúde, à
medida que oferecem serviços e atividades essencialmente focados no bem-estar e a na melhoria da saúde física
e mental do servidor da UFC. Convém acrescentar aqui
que vários projetos de QVT são levados a efeito em outras
instituições, todos eles pautados na mesma perspectiva,
qual seja a de assegurar o bem-estar dos servidores no
seu ambiente de trabalho.
Ressalte-se a importância de aprofundar os estudos
sobre QVT, reconhecimento que motivou a realização desta pesquisa.
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Método
Para realizar este estudo, parte dos requisitos para
a obtenção do título de mestrado, escolhemos o método
que viabilizasse o alcance de respostas plausíveis ao problema em pauta.
Quanto à caracterização, a pesquisa é classificada
como descritiva, de abordagem quanti-qualitativa,
haja vista que traduz em números as informações obtidas por meio da aplicação de questionário. A abordagem
qualitativa consiste na interpretação das falas dos sujeitos e no estabelecimento da conexão entre elas e o aporte
teórico, incluindo a ressignificação das idéias que os docentes possuem sobre QVT.
O universo pesquisado abrangeu a totalidade dos
docentes da UFC, mais precisamente 1.739 docentes, distribuídos nos campi de Fortaleza e do interior. Para estabelecer contato com essa população, identificamos os
endereços eletrônicos no Núcleo de Informações Gerenciais da SRH/UFC, tendo sido constatado que 1.178 deles
possuíam cadastro de e-mail.
A amostra foi definida por conveniência, uma vez os
questionários foram enviados apenas aos docentes que
possuíam e-mails cadastrados no banco de dados da UFC,
portanto, mais acessíveis.
Utilizamos como instrumentos de coleta de dados
o questionário, composto de várias perguntas fechadas
e uma aberta. O retorno dos instrumentos de pesquisas
não foi satisfatório, se considerarmos o universo atual de
docentes.
Na análise dos dados, empregamos a Estatística Descritiva, que envolve coleta, organização, descrição dos dados, cálculo e interpretação de coeficientes, como forma de
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traçar o perfil do docente e de avaliar as questões sobre o
conhecimento e a participação nos projetos e a QVT.

Descrição, Análise e Interpretação dos Dados
A população que atendeu ao nosso convite para a pesquisa foi de apenas 120 docentes. A maioria deles está lotada no Centro de Ciências, Centro de Humanidades e Centro
de Tecnologia, pertencem ao gênero masculino e são professores adjuntos, com dedicação exclusiva. Possuem entre
um e cinco anos de tempo de serviço e encontram-se na
faixa etária de 48 a 58 anos. A maioria é casada, tem renda
acima de R$ 5.000,00 e de um a três dependentes.
Os dados a seguir são os resultados da aplicação
do modelo Walton sobre QVT com o grupo de docentes
pesquisado, observando-se as categorias recomendadas
no referido modelo.
Na categoria compensação justa e adequada,
os dados mostram que 54 docentes (45%) acreditam que
seus rendimentos não são compatíveis com o esforço
despendido, bem como com o grau de responsabilidade
e habilidade exigida. Nesse caso, a melhoria da remuneração poderia proporcionar uma vida pessoal e profissional com melhor qualidade. Um depoimento espontâneo
de um docente, fazendo menção ao salário, confirma o
dado:“a quantidade de atividades acadêmicas é cada vez
maior”. Um grupo de 51 docentes (42,5%) ressalta que
a remuneração recebida não é suficiente para satisfazer
as necessidades pessoais. Quanto às diferenças entre a
própria remuneração e a de outros colegas ocupantes do
mesmo cargo, a pesquisa mostrou que há de fato divergências nos rendimentos, o que é possível deduzir ser isto
proveniente de ganhos judiciais trabalhistas, como relata
um docente: “Há um grupo que recebe mais em decor-
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rência de ganhos trabalhistas. Outros desenvolvem atividades extraclasse que lhes permitem ter um extra”.
Em relação às diferenças salariais do servidor docente da UFC e os do mercado externo, 43 docentes
(35,84%) assinalaram a opção “em parte”; 34 (28,33%)
dos pesquisados acreditam que não ganham melhor do
que os docentes da iniciativa privada e 28 (23,33%) docentes disseram que ganham melhor.
Desse modo, em se tratando da categoria compensação justa e adequada, os docentes reconhecem que seus
salários estão aquém do esforço despendido, frisaram a
diferenças de rendimentos entre docentes com atividades
idênticas e afirmaram também que a iniciativa privada paga
melhor a esses profissionais. Nesse aspecto, ficou claro que
faltam aos docentes condições financeiras suficientes para
terem maior qualidade de vida no trabalho.
Na categoria condição de trabalho, os dados revelam que 81 docentes (67,5%) consideram que sua jornada
de trabalho é compatível com o trabalho desempenhado,
levando a crer que os regimes de trabalho de 20 e 40 h ou
ainda a dedicação exclusiva são cargas horárias que satisfazem o servidor para a realização de suas atividades na
UFC. Cerca de 60%, ou seja, 72 docentes informam que sua
carga horária não lhes causa problemas físicos e/ou mentais. Diz um docente: “Amo minha profissão e exerço-a
com amor”. Outros afirmaram: “Trabalho muito mais que
40 horas”; “Professor é uma categoria que não trabalha
hora de relógio, as atividades o acompanham por todo o
dia, feriados, dias santos e outros”. “Os deslocamentos
causam problemas físicos – prédio sem rampa e sem elevador”. Para esses docentes, a carga horária é compatível
com o exercício do cargo na UFC, no entanto ela é excedida
com as atividades realizadas fora do ambiente de trabalho.
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Avaliam o ambiente de trabalho como seguro e tranquilo 62 docentes (51,67%) contra 30 (25%) que acham o
ambiente inseguro. Um professor fez o seguinte comentário: “Embora tenha vigilante, entra muita gente estranha
no bloco”. De um modo geral, sentem-se bem em trabalhar nas dependências da UFC. “Considero a UFC uma
grande mãe”, expressa um docente, quando comenta sobre a tranquilidade e segurança do ambiente.
Quanto às condições físicas dos ambientes, 39 docentes (32,5%) necessitam de melhorias para a realização
de suas tarefas. Alegam que faltam material, equipamentos e laboratórios aparelhados, o que dificulta o desempenho das atividades de ensino e pesquisa. É conveniente
destacar que houve equilíbrio de opiniões. Foi-nos possível inferir que alguns locais proporcionam condições
melhores do que outros. O fato de 46 docentes (38,33%)
optarem pela resposta “em parte” pode demonstrar que,
conquanto haja materiais para o trabalho, não os há em
quantidade suficiente. Ressaltamos o que diz um docente:
“Tenho o que necessito, pois não espero que ele caia na
minha cabeça, vou buscar”. A expressão “vou buscar”
pode significar ser necessário empreender uma luta para
conseguir o de que se necessita na própria UFC, em vez
de esperar decisão da gestão.
Os dados destacam que 71 docentes (59,17%) disseram não ter espaço de convivência e/ou estudo com
outros docentes. Veja-se o seguinte depoimento:“Para
trabalhar sim, para convivência, não, pois não sentimos
necessidade de tal ambiente”.
Em relação à estrutura física dos ambientes de trabalho, mais precisamente em relação à existência de sala
privativa e de banheiro, a maioria, 63 docentes (52,5 %)
disse que sim: “No Departamento, temos nosso gabinete
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e banheiro para os professores, é claro”; outros 30 (25%)
dos docentes responderam que não possuem esta estrutura e 27 (22,5%) marcaram o item “em parte”. Quando
30 docentes respondem que não possuem em seu ambiente essa infraestrutura, estão apontando algo inconcebível, ou seja, que a UFC não assegura aos docentes, no
local de trabalho, o mínimo de conforto, por exemplo, sala
particular e espaços destinados à higiene pessoal.
Na categoria oportunidade de uso e desenvolvimento de capacidades, verificamos que 102 docentes
(85%) possuem autonomia para realizar suas tarefas. A
autonomia é importante, tendo em vista que, quando o
servidor a possui, sente-se valorizado e respeitado, elevando assim a sua confiança na instituição, A liberdade,
embora regida por normas institucionais, é valor único e
essencial para o ser humano. E essa possibilidade de desenvolver seu trabalho de maneira autônoma traz reflexos
positivos para a satisfação e para a boa QVT. Dos 120 docentes pesquisados, 100 (83,34%) sentem-se realizados e
94 (78,33%) estão satisfeitos com o trabalho que desenvolvem. Apesar da exigência própria da profissão de atualização permanente, eles declararam sentir prazer na execução de suas atividades. Reforça um professor: “Quem
faz a repetição é você, a profissão de professor não deixa espaço para isso. Caso isso ocorra, o problema está
em você”. Vemos na citação de Ferreira (2009) que, por
meio do trabalho, se deixa a marca pessoal como zelo,
arte e afeição, porém esse investimento só é pleno se vem
acompanhado do reconhecimento socioprofissional.
A categoria oportunidade de crescimento e segurança diz respeito ao apoio e incentivo à capacitação,
mesmo sendo esta escolha uma decisão pessoal; trata
ainda do grau de tranquilidade assegurado aos docentes,
incluindo a segurança no emprego.
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Em relação à categoria integração social no trabalho, 26 docentes ou 21,66% dos respondentes deram
indicações de que, no ambiente de trabalho, ocorre algum
tipo de preconceito; outros 46 participantes (38,33%),disseram haver favoritismo, o que causou espanto, tendo em
vista que a Universidade é um local de liberdade de posicionamento, de consciência dos direitos humanos e de
respeito para com o cidadão. As pessoas, no entanto, não
são iguais e, sendo assim, possuem personalidade, individualidade, valores, princípios diferentes, além de formas
vivenciais distintas. Embora não entendamos certas atitudes e pensamentos, observamos a presença de comportamentos negativos nessa categoria, como se lê neste comentário: “Preconceito é latente do ser humano, sempre
estamos segregando alguém; em todos os ambientes, o
ser humano é preconceituoso por natureza, professor é
professor”.
Para alguns, há bom relacionamento interpessoal
com os colegas de trabalho, apesar de comentarem que
no ambiente de trabalho não há como não haver divergências. Ressaltamos que essas divergências, no entanto,
podem produzir situações insuportáveis que afetam, às
vezes, a saúde do trabalhador, trazendo para alguns a necessidade de acompanhamento social, psicológico e até
mesmo médico. Consideramos também relevante o fato
de os docentes terem bom relacionamento com suas chefias, haja vista que esse aspecto favorece o bom desempenho das atividades. , Apesar de não haver um feedback do
seu trabalho por parte das chefias, isso não impede que as
inter-relações sejam equilibradas, mesmo porque, como
relata um docente, “professor sempre um dia será chefe”.
A participação do docente em movimentos sociais,
políticos, recreativos, voluntários e espirituais, juntamente
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com outros trabalhadores da Universidade, aparece com
pouca ênfase nas respostas, o que não é bom, vez que
pode refletir a ausência de visão solidária, falta de interação e de laços de amizade mais próximos.
Na categoria constitucionalismo, percebemos aspectos como a existência de normas que estabelecem direitos e deveres dos trabalhadores, como respeito às leis
e direitos trabalhistas.
Notamos que 88 docentes, ou seja, 73,33%, relatam que seguem o Regime Jurídico Único como norteador jurídico do trabalho. Importante é considerar que 60
(50%) dos 120 docentes questionados conhecem o RJU,
dividindo, assim, nesse caso, o número de docentes com
interesse em buscar informações sobre a regulamentação
de sua vida funcional e em permanecer atento a possíveis
discordâncias trabalhistas.
A liberdade de expressão foi um aspecto enfatizado
por 95 (79,16%) docentes. Este fato é importante, pois, na
condição de profissionais e cidadãos, eles necessitam de
estabelecer posições para que o processo educativo seja
conduzido de forma democrática, de modo que, das discussões acadêmicas, possam emergir novos pensamentos e ações educativas.
É importante referenciar a questão da clareza quanto
às normas e rotinas organizacionais, quesito em que verificamos divergência. Neste caso, é preciso a SRH repensar como os docentes poderiam ter mais conhecimento ou
acesso às informações sobre normas, rotinas e leis, embora todas estejam disponíveis na internet e no portal da UFC.
As reuniões no ambiente de trabalho podem ser instrumentos de comunicação e de socialização de informações.
Na categoria trabalho e espaço total da vida,
notamos equilíbrio entre a vida profissional e a pessoal.
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Percebemos que os docentes possuem condições satisfatórias de bem-estar, haja vista que 92 (76,66%) deles responderam que não se sentem mal no ambiente de trabalho, o que reflete uma QVT boa; outros 71 (59,17%) disseram que não sentem sintomas, como dor de cabeça, dor
no corpo ou irritação, quando saem do trabalho. Portanto,
o trabalho não interfere negativamente na saúde física e
mental da maioria dos docentes. Observou-se também
ser reinante entre os docentes a sensação de dever cumprido, e isso, provavelmente, lhes causa bem-estar. Da
fala de um deles, constou a expressão “amo o que faço”.
Referindo-se ao tempo utilizado para si, 58 (48,33%)
dispensam tempo para sua vida fora do trabalho e para a
família; outros 67 (55,83%) dos docentes confirmam essa
afirmação. Ressaltamos que, como o número de docentes
que respondeu “em parte” foi significativo, pareceu-nos
muitos deles parecem driblar o tempo, encontrando um
“jeitinho” para cuidar de si mesmos e de seus familiares.
Na categoria relevância social da vida no trabalho, observamos que 103 (85,83%) dos docentes possuem imagem positiva da UFC. Isso é importante porque
denota que a UFC procura dar ao servidor melhores condições de trabalho, oportunidades e valorização profissional. Considere-se que a universidade pública, até há pouco tempo, recebia parcos recursos financeiros do Governo
Federal, razão por que muitas vezes, teve dificuldades de
fazer investimentos na área educacional e administrativa.
Esse fato nos conduz à ilação de que a valorização do profissional, reconhecida por 59 docentes (49,16%) e, ainda, a valorização pessoal, corroborada por 53 docentes
(44,17%), é importante para se produzir conhecimento.
Na verdade, quase todos os docentes acreditam que seu
trabalho contribui para a responsabilidade social da ins-
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tituição. Para eles, trabalhar na UFC é motivo de orgulho,
assim como para a instituição constitui-se honra ter servidores dedicados, conscientes de que seu trabalho está
formando cidadãos plenos e uma sociedade melhor, mais
educada formalmente e mais participativa.
Ao identificarmos o que significa QVT para os docentes pesquisados, verificamos certa compatibilidade
entre o pensamento deles e os posicionamentos dos diversos autores citados no trabalho.
Significados de QVT

Gráfico 1 – Significados de QVT segundo os Docentes da UFC
Fonte: Pesquisa direta (2010).

O significado relacionamento foi o destaque das citações, como prova de que, para existir boa QVT na UFC, é
fundamental a boa convivência entre os servidores. O significado satisfação foi citado 20 vezes. A palavra competência foi bastante apresentada na coleta de dados. Compreende o docente que é fundamental desenvolver competência para realizar plenamente suas tarefas, sendo-lhe
cada vez mais exigido o aprimoramento de seus conhecimentos. O termo saúde, na nossa visão prioritário na QVT,
foi pouco apresentado. O item remuneração, que muitos
julgam ser o fator principal na QVT, foi pouco significativo.
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Na verdade, QVT, como já mostramos, é um complexo de
situações pessoais e profissionais. Eleger um significado
restringe muito o panorama da QVT. O objetivo aqui foi
apenas o de verificar a ideia que o docente possui sobre
essa questão para melhor retroalimentar os programas e
projetos desenvolvidos pelo DDH, com vistas a aumentar
possibilidade de maior participação dos docentes nessas
atividades.
Destacamos nesta pesquisa, a percepção geral
sobre os Programas de Qualidade de Vida no Trabalho,
segundo os docentes da UFC. A pesquisa mostra que a
maioria dos docentes considera importante o Programa
de QVT, o que motiva a continuação e a implantação de
mais programas e projetos pelo Departamento de Desenvolvimento Humano, tendo como foco o aspecto psicossocial e cultural.
Convém destacar, no entanto, ter havido um empate
das respostas sim e não quando perguntado aos docentes
se os programas interferem na sua produtividade. Ficou
evidenciado não haver convicção a esse respeito, principalmente quando muitos disseram que nunca pensaram
nisso ou que não dispunham de tempo para analisar a
questão com mais profundidade.
Dos docentes consultados, 50 (41,67%) disseram
não achar que seus pares valorizam programas de QVT.
Essa afirmação constitui-se um paradoxo, vez que conquanto considerem os programas importantes, não atribuem a essas ações o devido valor.
Na verdade, se os docentes tivessem um conhecimento mais aprofundado do tema QVT, certamente dariam o devido valor aos PQVT. Nas declarações de 102
docentes (85%), as informações acerca do assunto de que
dispõem são insuficientes . É importante rever a forma de
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comunicação do DDH, criando outro método de comunicação. Um docente chega a declarar que o parco conhecimento que detém sobre QVT não foi adquirido na UFC: Já
li um pouco sobre o tema.
Na visão de 92 docentes (76,67%), a UFC deve ter
PQVT, embora haja professores que os desconhecem: não
conheço nenhum. Nem sei se existe isto na UFC ou não
conheço.
Mesmo indiferentes aos programas, 76 docentes
(63,33%) disseram que sua QVT precisa ser melhorada, o
que demonstra a importância dos PQVT.
Pesquisamos também o conhecimento dos docentes da UFC acerca dos projetos sociais e culturais de qualidade de vida no trabalho desenvolvidos pelo DDH. Percebemos que muitos deles desconhecem os PQVT do DDH.
Dentre os programa e projetos do DDH, o de atividades culturais é o mais conhecido pelos docentes, possivelmente por serem mais atraentes. O Projeto de Atendimento Individual também é destacado, talvez por ser o
mais antigo, desenvolvido desde 1988, e por oferecer um
serviço de apoio social e psicológico.
Em virtude do desconhecimento por parte dos docentes sobre a realização desses projetos, é urgente intensificar a comunicação e divulgação dos PQVT, possibilitando-lhes maior visibilidade e a consequente adesão
dos docentes.
Os motivos que levam o docente da UFC a não se
inserir nos projetos do DDH são vários. Inicialmente, é
importante esclarecer que os docentes usaram vários argumentos para justificar sua ausência aos PQVT. A falta
de conhecimento, por exemplo, foi um deles. O tempo
foi outro fator apontado para justificar a não participação
dos docentes nesse programas. Quarenta deles (33,33%)
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responderam que não dispõem de tempo para o engajamento e outros 49 docentes (40,83%) marcaram a opção
“em parte”, o que denota a falta de firmeza da alegação,
em outras palavras, os docentes não estão convictos de
a falta de tempo ser um fator impeditivo ao engajamento
deles nesses programas,
Observamos que 44 docentes (36,67%) não sentem
necessidade de inserção nos projetos psicossociais e culturais do DDH, ou seja, outros motivos os levam à não
participação.
A pesquisa mostrou que 42 docentes (35%) já possuem, fora da UFC, outras atividades que promovem sua
qualidade de vida e isso lhes dá sustentação no trabalho.
Outro motivo é o fato de não haver programas e
projetos de QVT específicos para docentes, resposta confirmada por 82 professores (68,33%).
A resposta “sim” ao item que indaga se os docentes estão satisfeitos no contexto pessoal e profissional e,
por isso, não buscam alternativa para melhorar a QVT, foi
assinalada por 16,67% dos docentes, levando-nos a crer
que satisfação ou insatisfação não constitui fator preponderante para a busca de melhoria de Qualidade de Vida
no Trabalho.
Cinquenta e seis docentes (46,67%) disseram que o
motivo de não participarem dos programas de QVT não é
a falta de interesse. Dizem ainda que, conquanto esse interesse exista, falta um conhecimento mais aprofundado
sobre o assunto, bem como um projeto específico para
esses profissionais. .
De um modo geral, no discurso dos docentes, mereceram destaque a falta de conhecimento e a ausência
de PQVT específicos para docentes, o que favorece uma
reflexão sobre a possibilidade de se implantar um progra-
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ma de QVT voltado especialmente para esses servidores,
apesar de não ser essa a proposta institucional do DDH,
que parte da premissa de não haver segregação entre docentes e técnicos administrativos.

Conclusões e Recomendações
O objetivo deste estudo foi conferir o nível de Qualidade de Vida no Trabalho (QVT) dos docentes da Universidade Federal do Ceará, com vistas a identificar os motivos
pelos quais eles não se inserem nos projetos psicossociais e culturais de QVT desenvolvidos pelo DDH. Consideramos que o propósito da investigação foi atingido.
De um modo geral, os docentes possuem consciência sobre o que as atividades múltiplas podem acarretar
em suas vidas. Foi também observado que eles idealizam
a construção de uma vida mais harmônica e mais saudável, malgrado também façam parte da imbricada engrenagem capitalista globalizada. Para isso, é necessário
cultivar uma energia boa que possa equilibrar a vida e
permitir o crescimento interior e coletivo.
Concernente aos motivos que levam os docentes a
não se inserirem nos PQVT do DDH, os dados revelam
que, conquanto estejam atentos ao que significa QVT, eles
construíram um significado próprio para essas ações, o
que, de certa forma, dificulta a adesão a elas. Todos consideraram importantes os programas e projetos e concordaram com a ideia de que a UFC age bem quando os
desenvolve, o que ainda não se reflete numa participação
significativa. Justificaram falta de conhecimento do PQVT,
bem como solicitaram projetos específicos para docentes.
As contribuições trazidas a esta pesquisa pelos teóricos da QVT reforçam a necessidade de se promoverem
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estudos sobre o tema, sobretudo pelo fato de a vida moderna, exigir um nível de competência e de desempenho
cada vez mais,elevado, o que produz ansiedade e pode
desencadear muitos males, capazes de prejudicar o trabalho, o trabalhador e a instituição.
Por outro lado, se no universo dos docentes da UFC,
10,18% deles reiteraram a importância da QVT, podemos
inferir que a Instituição encontra-se confortável no que
diz respeito à qualidade de vida no trabalho do seu quadro de docentes, embora o assunto deva ser aprofundado
por outras pesquisas, envolvendo um número maior de
docentes.
Recomendamos maior divulgação dos programas e
projetos de QVT da SRH entre os docentes da UFC, aplicação de survey com todos eles, a realização de fóruns
nas unidades acadêmicas e ainda a disseminação de uma
cultura de promoção de Qualidade de Vida no Trabalho.
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CONDIÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO CURSO DE GRADUAÇÃO EM
GEOLOGIA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ: CONSTRUTOS A
PARTIR DA PERCEPÇÃO DISCENTE
Wellington Ferreira da Silva Filho
Maxweel Veras Rodrigues

Introdução
A crescente exigência de qualidade nas atividades
de ensino, pesquisa e extensão das instituições públicas
de ensino superior faz necessária a utilização de ferramentas de aprimoramento dos processos para a excelência dos produtos (VIANA, 2000, p.26).
Com esse objetivo, buscou-se conhecer melhor as
condições de funcionamento do curso de graduação em
Geologia da Universidade Federal do Ceará (UFC), sob a
ótica discente. Os parâmetros analisados foram agrupados em cinco dimensões: infraestrutura, corpo docente,
corpo técnico-administrativo, estrutura curricular e atividades extracurriculares e coordenação.
Este trabalho sintetiza os resultados obtidos por Silva Filho (2011) e apresenta, em primeiro lugar, uma descrição geral do curso, seguindo para a caracterização dos
respondentes. As percepções dos estudantes são analisadas para a identificação de pontos fortes e fracos nas
condições de funcionamento do curso. Em seguida, os
fatores latentes ou construtos são identificados por meio
da análise fatorial, determinando a estrutura geral das
relações na organização. Por fim, os resultados são discutidos e feitas recomendações sobre sua utilização na
gestão do curso.
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Instrumento de avaliação
O questionário aplicado aos alunos foi construído a
partir das diretrizes do Sistema Nacional de Avaliação do Ensino Superior (SINAES), com ênfase no perfil do corpo docente, nas instalações físicas e na organização didático-pedagógica (art. 4º da Lei Nº 10.861, de 14 de abril de 2004).
As vinte e duas questões objetivas foram estruturadas com duas ou quatro opções, sem solicitação de justificativa ou comentários.
As respostas foram traduzidas numa escala ordinal
tipo Likert, refletindo o grau de positividade na percepção
dos respondentes acerca do aspecto questionado (quadro 1).

Análise Fatorial
A análise fatorial consiste em uma técnica estatística
que busca a identificação de estruturas de variabilidade
comum existentes em um conjunto de variáveis, representando um conjunto de fenômenos que não são observáveis diretamente (BEZERRA, 2009).
Quadro 1 – Categorias Ordinais das Respostas
Valor
1

Resposta original
Não.

Percepção
Negativa

Em sua minoria.
2

Predominantemente negativa
Em grande parte não.

3
4

Em sua maioria.
Em grande parte sim.
Sim.

Predominantemente positiva
Positiva

Fonte: Elaboração do Autor
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O método se baseia na premissa de que, se duas
variáveis estão correlacionadas (e a correlação não é espúria), essa associação resulta da partilha de uma caracte
rística comum não diretamente observável, denominada
fator (MOROCO, 2003, p.261). Dessa forma, o fator é o
resultado do relacionamento linear entre as variáveis e

consegue explicar uma parcela da variação das variáveis
originais. Portanto, conhecendo-se o grau de relacionamento entre as variáveis, seria possível determinar o que
realmente é importante a ser medido e acompanhado,
bem como o que pode ser inferido ou projetado a partir do
controle de apenas algumas variáveis (BEZERRA, 2009).
Para a extração de fatores, foi utilizada a técnica da
análise por componentes principais (MANLY, 2008, p.89),
em variáveis ordinais (em vez de métricas), cuja distribuição não é normal. Violou-se, portanto, dois princípios básicos da análise, procedimento adotado em quase todos
os estudos em ciências sociais e marketing (MOREIRA,
2007). Foram utilizados testes para a assimetria (Zass) e
curtose (Zcurt) com o fim de averiguar o grau de desvio do
modelo normal. Nesses testes, os valores devem situar-se
entre ± 2,58 para um nível de significância de 0,01 (HAIR
et al., 2009, p.83).
No transcurso da análise, algumas variáveis foram
eliminadas por vários critérios, dentre eles o da não normalidade. Dessa maneira, alcançou-se uma relação adequada entre tamanho da amostra e quantidade de variáveis, a qual deve ser de 5:1, pelo menos (HAIR et al.,
2009, p.108).
Por fim, a coerência dos resultados, mostrados a
seguir, justificou a violação dos princípios da análise por
componentes principais.
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Resultados

Caracterização

da

Amostra

Foram respondidos 76 questionários, o que corresponde a uma amostra de 32,34% do universo de matriculados no semestre 2008.2 (total de 235 alunos). A idade
dos entrevistados varia entre 19 e 61 anos, com média de
24 anos. 72,37% dos respondentes são do sexo masculino e 27,63%, do sexo feminino.
O semestre de ingresso dos alunos da amostra varia
de 1997.1 a 2007.1, com pequeno predomínio de ingressos em 2006.1 (23,68%). Entretanto, 90,79% dos alunos
ingressaram nos semestres anteriores a 2006.2, possuindo, pelo menos, dois anos de conhecimento da realidade
em foco.

Percepções

discentes

A dimensão D1 (infraestrutura) levou em consideração as seguintes variáveis: V1.1 – espaços e equipamentos para aulas teóricas; V1.2 – laboratórios para aulas
práticas; V1.3 – infraestrutura para aulas de campo; V1.4
– acervo da biblioteca de Ciências e Tecnologia (campus
do Pici) e V1.5 – espaços de convivência e equipamentos
das áreas comunitárias.
Todas as variáveis apresentaram percentual de percepções negativas a parcialmente negativas maior que
50%, indicando essa dimensão como ponto fraco do curso (tabela 1).
A avaliação de D2, referente ao corpo docente, que,
em sua grande maioria, está lotado no Departamento de
Geologia da UFC (DEGEO), foi realizada pelas seguintes
variáveis: V2.1 – apresentação do programa das disciplinas; V2.2 – didática e domínio dos conteúdos; V2.3 – assi-

126

Condições de Funcionamento do Curso de Graduação em Geologia
da Universidade Federal do Ceará: Construtos a partir da Percepção Discente

duidade e pontualidade; V2.4 – sistemática de avaliação e
V2.5 – ética no ambiente acadêmico.
Essa dimensão apresentou a soma de percentuais de
percepções positivas ou predominantemente positivas maior
que 50%, indicando seu caráter de ponto forte (tabela 2).
Tabela 1 – Infraestrutura Física: Percentuais de Percepções Valoradas por Subdimensão

D1 – INFRAESTRUTURA
FÍSICA (Subdimensões/
Variáveis)

PERCEPÇÕES VALORADAS (%)

1

2

3

4

11,84

40,79

36,84

10,53

28,95

51,32

18,42

1,32

V1.3 – Infraestrutura para
aulas de campo.

22,37

51,32

25,00

1,32

V1.4 – Acervo de livros na
Biblioteca de Ciências e
Tecnologia.

30,26

42,11

22,37

5,26

V1.5 – Espaços de convivência do DEGEO e seus
equipamentos.

31,58

43,42

17,11

7,89

V1.1 – Espaços e equipamentos para as aulas teóricas.
V1.2 – Laboratórios
aulas práticas.

para

Fonte: Elaboração do Autor
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Tabela 2 – Corpo Docente: Percentuais de Percepções
Valoradas por Subdimensão

D2 – CORPO DOCENTE
(Subdimensões/Variáveis)

V2.1: Apresentação dos programas
das disciplinas no início do semestre.

PERCEPÇÕES VALORADAS
(%)
1

2

3

4

1,32

11,84

46,05

40,79

9,21

51,32

38,16

V2.2: Didática e domínio dos conteú01,32
dos teóricos e práticos.

V2.3: Assiduidade e pontualidade.

1,31

17,10

76,32

5,26

V2.4: Sistemática de avaliação.

3,95

25,00

57,89

13,16

V2.5: Postura ética nas aulas e no
ambiente acadêmico.

0,00

6,58

48,68

44,74

Fonte: Elaboração do Autor

A dimensão D3, referente ao corpo técnico-administrativo, lotado tanto no DEGEO quanto na coordenação do
curso de graduação em Geologia, foi avaliada em apenas
três subdimensões: V3.1 – adequação ao funcionamento
do curso; V3.2 – formação e conhecimento para exercício
de suas funções e V3.3 – rapidez e eficiência no atendimento aos alunos.
Essa dimensão também foi avaliada positivamente
pelos estudantes, a julgar pelos percentuais de percepções positivas e predominantemente positivas (tabela 3).
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Tabela 3 – Corpo técnico-administrativo: Percentuais de
Percepções Valoradas por Subdimensão

D3 – CORPO TÉCNICO ADMINISTRATIVO (subdimensões/
variáveis)

PERCEPÇÕES VALORADAS
(%)
1

2

3

4

V3.1: Adequação ao funcionamento
do curso.

3,95

22,37

43,42

30,26

V3.2: Formação e conhecimento
adequados às funções.

1,32

15,79

51,32

31,58

V3.3: Rapidez e eficiência no atendimento de alunos.

2,63

30,26

44,74

22,37

Fonte: Elaboração do Autor

O currículo do curso foi avaliado na dimensão D4,
referente à estrutura curricular, envolvendo também algumas atividades extracurriculares. As variáveis consideradas foram: V4.1 – coerência com o mercado de trabalho;
V4.2 – facilidade de conclusão do curso em 5 anos; V4.3 –
horários das disciplinas; V4.4 – quantidade de disciplinas
optativas e V4.5 – quantidade de bolsas e estágios.
Apesar dos 22 anos com poucas atualizações na forma da criação e reformulação de disciplinas, a integralização curricular alcançou avaliações relativamente positivas
em aspectos mais gerais, como sua coerência com o mercado de trabalho e estrutura que não dificulta a conclusão
do curso no período regular de cinco anos (tabela 4).
Por outro lado, aspectos mais específicos foram
avaliados negativamente, como horário das disciplinas e
quantidade de disciplinas optativas. Já as atividades extracurriculares, como disponibilidade de bolsas (monito-

Condições de Funcionamento do Curso de Graduação em Geologia
da Universidade Federal do Ceará: Construtos a partir da Percepção Discente

129

ria, iniciação científica, extensão, etc) e estágios, foram
avaliadas de forma extremamente negativa (tabela 4).
Por fim, a quinta e última dimensão considerada foi
D5, referente à coordenação, avaliada nos seguintes aspectos: V5.1 – administração e condução do curso; V5.2
– formação e experiência do coordenador; V5.3 – disponibilidade do coordenador e V5.4 – eficácia do coordenador.
Tabela 4 – Estrutura Curricular e Atividades Extracurriculares: Percentuais de Percepções Valoradas por Subdimensão

D4 – ESTRUTURA CURRICULAR E
ATIVIDADES EXTRACURRICULARES (Subdimensões/Variáveis)

PERCEPÇÕES VALORADAS
(%)
1

2

3

4

V4.1: Coerência com a realidade do
país e do mercado de trabalho.

7,89

31,58

47,37

13,16

V4.2: Facilitação da conclusão do
curso em cinco anos.

25,00

17,11

36,84

21,05

V4.3: Adequação de horários de
disciplinas.

48,68

19,74

28,95

2,63

V4.4: Quantidade de disciplinas
optativas.

63,16

-

-

26,84

V4.5: Quantidade de atividades
complementares práticas.

92,11

-

-

7,89

Fonte: Elaboração do Autor

A percepção dos alunos foi extremamente positiva
com relação aos aspectos desta dimensão (tabela 5).
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Tabela 5 – Coordenação: Percentuais de Percepções Valoradas por Subdimensão

PERCEPÇÕES VALORADAS*
(%)

D5 – COORDENAÇÃO
(Subdimensões/Variáveis)

1

2

3

4

V5.1: Cumprimento das funções de
administração e condução do curso.

3,95

10,53

46,05

39,47

V5.2: Formação e experiência do
coordenador.

0,00

6,58

26,32

67,11

V5.3:
Disponibilidade
coordenador.

0,00

10,53

17,11

72,37

0,00

18,42

22,37

59,21

V.4: Eficácia do coordenador.

do

Fonte: Elaboração do Autor

No contexto geral, a amostra do corpo discente do
curso de graduação em Geologia da UFC identificou como
pontos fracos a infraestrutura, aspectos da integralização
curricular, como horários das disciplinas e quantidade de
disciplinas optativas, além da disponibilidade de atividades extracurriculares. Como pontos fortes, identificou o
corpo docente, corpo de servidores técnico-administrativos, aspectos do currículo (coerência com o mercado de
trabalho e possibilidade de conclusão em cinco anos),
além da coordenação do curso.
O próximo passo foi a determinação da estrutura
de relações entre percepções com a utilização da análise
fatorial, o que é demonstrado a seguir.
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Análise Fatorial
O primeiro passo foi a contagem da quantidade de
correlações entre variáveis maiores que 0,30, com nível de
significância menor que 0,01, utilizando-se o coeficiente
de correlação linear de Pearson (LEVIN, 1987, p.280-281).
Isso foi feito para averiguar o potencial de obtenção de
fatores representativos. Os coeficientes maiores que 0,3
totalizaram 168 (34,71%), contra a maioria de 316 (65,
29%), representando aqueles menores que 0,3. Embora
minoritária, tal quantidade foi considerada adequada à
análise fatorial.
Por meio de um mapa de correlações (Figura 1),
observou-se que as correlações maiores que 0,4 delinearam conjuntos de variáveis (“protofatores”), tendo como
“espinhas dorsais” grupos conformados por coeficientes
acima de 0,5.
Após várias tentativas, chegou-se a fatores coerentes com um conjunto de 15 variáveis, eliminando-se
V2.5, por um valor anômalo de MSA (measure of sampling adequacy) (MOROCO, 2003, p.286), V2.3 e V4.5, por
indicação de distribuição não normal (V2.3: Zass=-3,089
e Zcurt=4,305; V4.5: Zass=11,339 e Zcurt=14,896) e V1.3,
V2.1, V2.2 e V4.3, por deficiência em coeficientes de correlação acima de 0,4. Os detalhes desse procedimento de
exclusão e de toda a análise fatorial são apresentados em
Silva Filho (2011).
Os valores dos testes de qualidade da análise fatorial (RODRIGUES & PAULO, 2009; MOROCO, 2003, p.267)
para 15 variáveis foram todos satisfatórios, com alfa de
Cronbach (confiabilidade) igual a 0,854, esfericidade de
Bartlett (testa a hipótese da matriz de correlações ser ou
não uma matriz identidade) igual a 0,000 para significân-
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cia < 0,01 e KMO (medida de adequação da amostragem)
igual a 0,772.

Figura 1 – Mapa de Correlações com Delimitação de Fatores. Para Nomeação de Variáveis, Ver Tabelas 1 a 5.
Fonte: adaptado de Silva Filho (2011).
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A extração de fatores através da análise por componentes principais alcançou uma explicação de 67,613%
da variância total (quantidade de informação) em quatro
fatores.
Em seguida, obteve-se a matriz de cargas fatoriais
rotacionadas (tabela 6), considerando-se cargas significantes acima de 0,50, com base mais na sua significância
prática que estatística (HAIR et al., 2009, p.119).
Tabela 6 – Matriz de Cargas Fatoriais Rotacionadas para 15
Variáveis, com Alfa de Cronbach e Percentual de Variância
para cada fator

Variáveis

Componentes Rotacionados
1

2

3

V1.1

0,814

V1.2

0,775

V1.4

Comunalidades
0,717
0,672

0,682

V1.5

0,683

0,555

0,637

V2.4

0,761

0,661

V3.1

0,820

0,734

V3.2

0,709

0,680

V3.3

0,632

0,611

V4.1

0,226

V4.2

0,616

0,483

0,534

0,617

V4.4
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4

0,854

0,745

V5.1

0,767

0,690

V5.2

0,834

0,732

V5.3

0,809

0,698

V5.4

0,844

0,783

Alfa (Cronbach)

0,869

0,702

0,621

Variancia (%)

36,45 14,032 8,649

8,482

0,779

Total = 67,613
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A variável V4.1 apresentou valor de comunalidade
de 0,483, pouco menor que 0,5 (tabela 5). A comunalidade é a estimativa de sua variância compartilhada dentre
as variáveis da análise fatorial e considera-se 0,5 como
patamar mínimo aceitável (HAIR et al., 2009, p.112; MANLY, 2008, p.107). Porém, devido à coerência do resultado
como um todo, optou-se por reter V4.1 na solução final.
Um último teste para os fatores foi a averiguação de
sua confiabilidade, através do Alfa de Cronbach, cujos valores foram todos satisfatórios (tabela 6), embora o valor
para o fator 4 tenha ficado próximo ao limite da aceitabilidade (0,6).
Após todo o processo acima, as variáveis ficaram
assim configuradas (tabela 6): fator 1 – V5.4, V5.3, V5.1 e
V3.3; fator 2 – V3.1, V2.4, V3.2 e V4.2; fator 3 – V1.1, V1 e
V1.; Fator 4 – V4.4, V1.4 e V4.1.
A interpretação dos fatores dentro de um modelo de
funcionamento para o curso de Graduação em Geologia
será realizada no próximo item.

Discussão
Fator 1 – Coordenação
Este fator é composto pelas seguintes variáveis
(por ordem decrescente de carga fatorial): V5.4 – Eficácia
do coordenador; V5.2 – Formação e experiência do coordenador; V5.3 – Disponibilidade do coordenador; V5.1
– Cumprimento das funções de administração e condução do curso; V3.3 – Rapidez e eficiência dos funcionários
técnico-administrativos no atendimento de alunos.
É notória a coerência das variáveis que compõem esse
fator, todas associadas a percepções essencialmente positi-
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vas dos alunos (tabelas 3 e 5). Em grande parte, relacionam-se a uma única dimensão da avaliação, D5 – coordenação,
em especial ao coordenador e ao vice, com o complemento
da variável V3.3, relacionada a D3 – corpo técnico-administrativo. Assim, esse fator captura as interações entre o coordenador e vice e seus auxiliares técnico-administrativos, na
gestão do curso e a
 tendimento aos alunos.
A maioria das relações internas é forte a moderada
(Figura 1), destacando-se aquela que ocorre entre V5.3 e
V5.4, que conjuga de forma direta eficácia e disponibilidade do coordenador. Ao contrário, uma relação menos
forte ocorre entre V5.1 e V5.3, revelando certa dissociação
na percepção estudantil entre a disponibilidade do coordenador e seu sucesso como gestor.
Quanto a V3.3, as relações mais fortes ocorrem com
V5.1 e V5. Isso indica a importância do papel dos servidores técnico-administrativos como interface entre os alunos
e a coordenação no tocante aos procedimentos administrativos e à sua eficácia. Correlações menos fortes ocorrem com V5.2 e V5.3, indicando que, em certa medida, o
preparo e iniciativa dos servidores técnico-administrativos
são suficientes para suprir deficiências dos coordenadores relacionadas especificamente aos parâmetros acima.

Fator 2 – Progressão Discente
Este fator é composto pelas seguintes variáveis (em
ordem decrescente de carga fatorial): V3.1 – adequação
do corpo técnico-administrativo ao funcionamento do
curso; V2.4 – sistemática de avaliação aplicada pelo corpo docente; V3.2 – formação e conhecimento do corpo
técnico-administrativo adequados às funções e V4.2 – facilitação da conclusão do curso em cinco anos.
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A natureza do fator progressão discente é heterogênea e “transversal”, no sentido da diagonal do mapa
de correlações da figura 1, abrangendo variáveis das dimensões D2 – corpo docente, D3 – corpo técnico-administrativo e D4 – estrutura curricular e atividades extracurriculares. Todas as variáveis apresentam avaliações essencialmente positivas, de acordo com o julgamento dos
estudantes (tabelas 2, 3 e 4).
As relações internas que sobressaem são as correlações de V3.1 tanto com V3.2 quanto com V2.4. A primeira
correlação significa a percepção da coerência formação-função dos servidores técnico-administrativos que lidam
diretamente com os alunos, tanto na coordenação do curso quanto no DEGEO e em outros setores da UFC. Já a
segunda relaciona os atores dos processos operacionais
básicos do curso até a consecução da meta almejada pelos
alunos: conclusão do curso em cinco anos. Esse fechamento de ciclo tem sua representação nas relações entre
V4.2 e todas as demais variáveis do fator. Por fim, a relação
entre V2.4 e V3.2 complementa o quadro (figura 2).
Aparentemente, a chave para a interpretação desse
fator é o fluxo de informações e ações que se desenrola
em ciclos semestrais, o que se pode denominar de “progressão discente”, processo que se inicia com a matrícula
do aluno em disciplinas e continua com sua frequência
às aulas e realização de avaliações. Uma vez que o aluno
alcance um desempenho mínimo nas avaliações, poderá
matricular-se nas disciplinas do semestre seguinte, recomeçando o ciclo até a conclusão do curso.

Fator 3 – Infraestrutura de Ensino e Convivência
Este fator engloba as seguintes variáveis, em ordem
decrescente de carga fatorial: V1.1 – espaços e equipa-
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mentos para as aulas teóricas; V1.2 – laboratórios para
aulas práticas e V1.5 – espaços de convivência do DEGEO
e seus equipamentos.
Envolvendo apenas variáveis de D1 – Infraestrutura, todas com percepções discentes predominantemente
negativas nas avaliações realizadas (Tabela 1), F3 prima
por enfatizar espaços e equipamentos do DEGEO, em sua
maioria destinados diretamente a fins didáticos, com complemento dos destinados ao convívio acadêmico e social.
As relações internas mais expressivas (figura 1) ligam V1.1 a V1.5, representando a infraestrutura para aulas teóricas e espaços de convivência externos às salas didáticas. Esses são os locais em que os estudantes passam
a maior parte de seu tempo na universidade, já que as
aulas em laboratórios didáticos ocorrem com menor frequência que as aulas teóricas. Já a correlação entre V1.1
e V1.2 expressa a complementaridade entre os espaços
didáticos para aulas teóricas e práticas.

Fator 4 – Formação Profissional
O último fator extraído envolve as seguintes variáveis (na ordem decrescente de cargas fatoriais): V4.4
– quantidade de disciplinas optativas; V1.4 – acervo de
livros na biblioteca de Ciências e Tecnologia e V4.1 – coerência da estrutura curricular com a realidade do país e o
mercado de trabalho.
A composição desse fator envolve variáveis de D1
– infraestrutura e D4 – estrutura curricular e atividades extracurriculares. Dentre as variáveis, apenas V4.1 pode ser
considerada como ponto positivo (tabela 4).
Os relacionamentos internos mais expressivos apresentam intensidade moderada, partindo de V1.4 em dire-
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ção à V4.4 e V4.1 (figura 1). Preliminarmente, a configuração é coerente ao conjugar um acervo de livros técnicos,
veículos de conhecimentos mais especializados, a efetividade do currículo frente ao mercado de trabalho e as
disciplinas optativas, justamente aquelas que, em geral,
envolvem conteúdos profissionais especializados. Todas
essas variáveis implicam qualidade da formação profissional especializada.
Apesar de V4.1 apresentar uma relação essencialmente fraca com V4.4, outra avaliação recente, que coletou discursos discentes sobre os pontos fortes e fracos
do curso de Graduação em Geologia da UFC, apresentou
indícios de forte relação entre os parâmetros acima (SILVA
FILHO et al., 2010), reforçando a validade do construto
representado por F4.
Entretanto, é importante frisar que F4 deve ser encarado com reservas por ter sido o último fator extraído,
por apresentar o menor percentual da variância total, embora quase idêntico ao de F3, pelo valor de sua confiabilidade ser relativamente baixo, situado próximo do mínimo aceitável, e por incluir uma variável (V4.1) com uma
comunalidade pouco abaixo do patamar de 0,5 (tabela 6).
Entretanto, a validação do construto se dá mais por
sua coerência interna que por motivos puramente estatísticos, justificando sua permanência na estrutura delineada.

Conclusão
A identificação de construtos na percepção discente,
por meio de análise fatorial, permitiu desvendar as estruturas latentes nas condições de funcionamento do curso de Graduação em Geologia da UFC, o que envolveu a
coordenação do curso, as condições de progressão dos
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discentes, a infraestrutura de ensino e convivência e a formação profissional.
Os percentuais referentes a percepções essencialmente positivas, em relação às negativas, permitiram
identificar variáveis relacionadas a pontos fortes e fracos
que imprimiram esse caráter aos fatores/construtos.
Dessa maneira, os construtos coordenação e progressão discente são pontos fortes na percepção discente, o que é extremamente importante, já que juntos representam o processo fundamental no funcionamento do
curso de Graduação em Geologia da UFC e seu núcleo
gestor.
Como pontos fracos, emergem deste estudo os
construtos infraestrutura de ensino e convivência e formação profissional, o que é extremamente preocupante. Em relação à infraestrutura, há a necessidade de uma
ação urgente do núcleo gestor do curso junto ao DEGEO e
à administração superior da UFC para reverter esse fator,
como medida preventiva de evasão e incrementadora da
eficiência do processo de ensino-aprendizagem, impactando diretamente no outro fator deficitário, a formação
profissional especializada, por meio da melhoria da infraestrutura de laboratórios didáticos e das aulas práticas de
campo.
A determinação de construtos como estruturas de
interação entre pessoas dentro de um arcabouço material e processual, em adição à identificação de pontos
fortes e fracos na superestrutura do curso de graduação
em Geologia da UFC, serve como ponto de partida para a
determinação de ações estratégicas de melhoria, com a
participação dos grupos de interessados (discentes, docentes, servidores técnico-administrativos, administração
superior da UFC, órgão públicos, empresas e sociedade
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em geral), tendo em vista o sucesso no alcance da missão
fundamental do curso (SILVA FILHO et al., 2010): formar
profissionais com conhecimento geral em Geologia, bem
qualificados e aptos a atuar em diferentes áreas do mercado de trabalho.
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EVASÃO DISCENTE NO CURSO SUPERIOR DE MODA
Regina Celia Santos de Almeida
Ireleno Porto Benevides

Introdução
A evasão discente é um dos principais temas dos
discursos educacionais da atualidade. As políticas educacionais implantadas nas instituições federais de educação
superior (IFES), a partir de 2007, objetivaram a redução
desse fenômeno, considerando os prejuízos socioeconômicos acarretados por ele.
O avanço da educação superior brasileira, a partir
da segunda metade da década de 1970, coincidiu com o
início de abordagens sobre o fenômeno da evasão discente, que passou a ser investigada nos cursos de graduação
de algumas IES, com o período de implantação e avaliação dos programas de pós-graduação brasileira definidos
pela Coordenação de Aperfeiçoamento do Pessoal de Nível Superior (CAPES).
Adicionalmente, nos anos de 1980, a política educacional instituída propiciou o aumento do número de instituições de educação superior (IES) particulares, o que
facilitou a expansão desse nível educacional como nunca havia ocorrido, com autorização de funcionamento de
cursos de graduação de distintas modalidades, contemplando diversos campos do saber, inclusive os da área de
design e estilismo.
O lançamento dos cursos superiores de moda no
Brasil foi um grande desafio, uma vez que o mercado era
suprido por estilistas autodidatas, modistas e costureiras
de peça completa. De um lado, havia a empolgação com o
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glamour da profissão e, de outro, a falta de credibilidade,
o preconceito velado, por parte da família, em relação à
escolha e ao futuro profissional do filho ou filha.
Porém, os cursos do campo da moda avançaram, na
contramão da cultura brasileira, na oferta de serviços à
sociedade. É lugar comum partir da iniciativa do Estado a
oferta de determinados serviços, que, ao se estabilizarem
no mercado, passam a ser ofertados pela iniciativa privada. Com a oferta do curso de Moda ocorreu o contrário,
sendo ofertado inicialmente pelo setor privado.
A rápida expansão desse segmento de ensino evidencia a importância que a moda adquiriu como campo
de saber no Brasil. Em contrapartida, resta também evidente a baixa participação estatal nesse campo, uma vez
que a maioria das instituições que ofertam esse tipo de
curso são privadas, podendo ser encontradas em quase
todos os estados brasileiros, do Norte ao Sul, com predomínio nas regiões Sul e Sudeste do país.
A educação superior na área da moda consolidou-se
no sistema educacional brasileiro, haja vista o grande do
número de cursos nos últimos anos ofertados em duas
modalidades: bacharelado e tecnológico. O curso de Estilismo e Moda da UFC é o único ofertado por universidade
federal, cadastrado como Moda no MEC até início de 2010,
recebendo recentemente a nomenclatura de Design, em
decorrência do processo de alinhamento implementado
pelo MEC. Segundo dados do INEP (BRASIL, 2009), a área
de design e estilismo abrange cerca de 325 cursos, dentre
os quais 106 são de design e 22, de moda.
Todavia, o crescimento do número de cursos da
área de design e estilismo no país provocou o aumento
de matrículas na área e, paradoxalmente, de vagas ociosas decorrentes de abandono.
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Nesse contexto, o estudo em pauta discute a evasão discente da Universidade Federal do Ceará, com foco
no curso de graduação em Estilismo e Moda, levantando
os seguintes questionamentos: Qual o perfil apresentado
pelo alunado evadido do curso de Estilismo e Moda entre
1994 e 2008? Como esse perfil indica o risco de evasão?

Revisão de Literatura
A evasão discente se constitui como um dos maiores desafios da educação, haja vista sua existência em todos os níveis de ensino no Brasil, definida como um fenômeno social e econômico que se efetiva principalmente
na educação básica do ensino público brasileiro. No caso
do ensino superior, o fenômeno é mundial e se configura
como um problema de relevância. No Brasil, registra-se
tanto nas instituições públicas quanto nas particulares. As
perdas são sociais e econômicas e atingem todos os envolvidos no processo.
Os estudos de Andreola (1977), Costa (1979, 1991),
Paredes (1994), Brasil (1994, 1995, 1996, 2007, 2009), Bicudo (1995), Braga (1996), Hotza (2000), Peixoto (2000),
Rovaris Neto (2002), Andriola (2003, 2005, 2006), Biazus
(2004), Estite (2005) e Cislaghi (2008) abordam a evasão no
ensino superior brasileiro, discutindo aspectos psicossociais
e econômicos que dão causa a esse processo, mediante estudos de casos e levantamentos estatísticos referentes aos
cursos de graduação das universidades públicas brasileiras.
De acordo com o Instituto Nacional de Estudos e
Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP/MEC BRASIL,
2008), em 2007, o país investiu 5,1% do Produto Interno Bruto (PIB) na educação pública. Porém, apenas 0,8%
desse montante foi direcionado para a educação superior,
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que investe parte do recurso no aluno, cujo valor é de
R$ 12.322,00 por ano. Além disso, o não atendimento às
demandas educacionais tem como motivo o desperdício
provocado pela evasão discente.
Os dados do INEP (BRASIL, 2006b) sobre os cursos
com maior taxa de evasão discente entre 2001 e 2005
apontam os da área de design e estilismo, que apresentaram as seguintes taxas: 2001 – 15%; 2002 – 23%; 2003
– 14%; 2004 – 32%; 2005 – 27%, resultando na média
de 22%. É evidente que, entre os dados apresentados,
embora de forma difusa, há participação do curso de estilismo e moda da UFC, haja vista que é uma das subáreas
de design e estilismo.
No âmbito da Universidade Federal do Ceará (UFC),
a evasão discente é abordada nos estudos desenvolvidos
por Andriola (2003), Andriola e Ribeiro (2005) e Andriola e
Moura (2006). A pesquisa realizada por Andriola, Ribeiro e
Moura (2006) sobre evasão das diversas unidades acadêmicas dessa universidade, entre os anos de 1998 e 2000,
constatou a existência de uma taxa de evasão em torno de
5,74% ao ano, correspondente a 206 casos de abandono
numa instituição pública de ensino que ofereceu 3.585
vagas à sociedade no período analisado.
A realização de estudos para investigar a ocorrência
da evasão nas diversas unidades acadêmicas da UFC é de
suma importância, pois especifica a taxa de evasão em
cada curso de graduação, a fim de implementar medidas
direcionadas à redução do fenômeno.

Metodologia
Considerando que os métodos e os procedimentos
são os caminhos científicos para responder, com ética,
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ao questionamento de uma pesquisa, optou-se por uma
abordagem exploratório-descritiva para revelar os fatores
que influenciaram a evasão no curso de Estilismo e Moda
da UFC entre os anos de 1994 e 2008, tendo como principais fontes os históricos acadêmicos e as informações dos
sujeitos da pesquisa, quais sejam os evadidos “ingressantes” no curso entre 1994 e 2007 e os seus coordenadores.
O universo da pesquisa foi representado por uma
população de 138 estudantes evadidos. Porém, após investigação nas listas de alunos cancelados da UFC, foi detectado o reingresso de 28 sujeitos por meio de reabertura de matrícula. Destes, dez haviam concluído o curso e
oito estavam matriculados, restando apenas para a pesquisa 110 evadidos, na maioria do sexo feminino.
A pesquisa classifica-se como censitária, com amostragem não probabilística. Considerando as especificidades do estudo e ante a impossibilidade de contar com a
participação de todos os sujeitos na pesquisa de campo,
optou-se pela amostragem não probabilística com amostra incidental e intencional.
A fundamentação teórica seguiu a explicação sociológica (SPADY, 1970; TINTO, 1975, 1987, 1993, 1997;
NORA; BARLOW; CRISP, 2005), psicológica (BEAN, 1980,
PASCARELLA, 1980; ASTIN, 1985) e econômica (CARRERA;
NORA; CASTAÑEDA, 1992) dos principais autores que criaram os modelos de análise desse fenômeno educacional.
Corroboram o referencial teórico os estudos de Andriola
(2003; 2005; 2006), Biazius (2005), Cislaghi (2008) e Estite (2005).
A pesquisa quantitativa abordou as informações
descritas em relatórios oficiais da Universidade Federal do
Ceará (UFC) já publicados e os dados registrados e ainda
não tratados do Núcleo de Processamento de Dados (NPD)
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/UFC. Essas informações se referem ao número de estudantes “ingressantes”, matriculados, concluintes e evadidos, bem como à quantidade de procedimentos referentes
à manutenção do vínculo do estudante com a instituição.
Os dados quantitativos constituem uma das fases da pesquisa para descrição e avaliação do objeto. Já a pesquisa
qualitativa do tipo não probabilística levantou dados dos
sujeitos informantes sobre a decisão de evadir-se.
Nesse sentido, o processo investigativo se desenvolveu mediante três técnicas de levantamento de dados:
pesquisa bibliográfica, documental e de campo – esta última conceituada por observação direta extensiva.

Instrumento de Coleta de Dados
Para a coleta dos dados primários, foi elaborado um
questionário baseado naquele que Biazius (2005) utilizou
na sua pesquisa, composto de duas partes: a primeira se
refere às características individuais dos sujeitos informantes e a segunda diz respeito aos fatores internos e externos relativos à IES que influenciam a evasão, apontados no
estudo do MEC (1996) sobre o assunto nas IFES brasileiras
Objetivando coletar informações subjetivas a respeito da percepção dos estudantes evadidos sobre as motivações que os conduziram à saída do curso sem concluí-lo, foi escolhida a escala de Likert ou escalas somadas.
Sua aplicação é direcionada a pesquisas de mercado, satisfação do cliente, gestão da qualidade total, tendo sido
utilizadas por Biazius (2005) e pela ACT (2004), ambas no
campo educacional.
Essas escalas constituem instrumento para medir
opiniões e atitudes dos consumidores, pois permitem a
construção de níveis de aceitação dos produtos e servi-
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ços de acordo com a experiência e influências sociais do
consumidor, como também permitem que ele indique seu
grau de concordância e discordância com declarações sobre a atitude que está sendo mensurada.
De acordo com Baker (2005), às respostas que refletem concordâncias são atribuídos elevados valores numéricos ou positivos, ao passo que às respostas que refletem
discordâncias são atribuídos valores negativos ou baixos.
As escalas podem variar, por exemplo, de 1 a 5, de 5 a 1
ou de +2 a -2, passando por zero, com os valores distribuídos em células. Portanto, a escala de Likert é indicada
para mensurar a influência dos fatores de evasão declarados por parte de cada estudante evadido, com variação de
1 a 5 para cada fator. O número indicado em cada célula
corresponde ao grau de influência de cada fator sobre a
decisão de evadir-se do curso.
A escala dos níveis de influência foi assim estabelecida para cada fator: 1. não influenciou; 2. pouca influência; 3. influência relativa; 4. muita influência; 5. influência
determinante.
Os dados extraídos dos históricos dos alunos foram
organizados em uma planilha Excel, com informações decodificadas e organizadas por ano, em ordem crescente.
Os sujeitos foram identificados por código em cada linha
da primeira coluna, informando o ano de ingresso e o ano
de abandono de cada estudante evadido.
A partir da segunda coluna, as células receberam
as informações das ocorrências do número de matrículas
em disciplinas por semestre (NMS), número de aprovações por semestre (NAS), número de reprovações por frequência (NRFS) e número de reprovações por nota (NRNS).
As alterações de matrículas, seguindo os procedimentos
anteriores, foram informadas como matrícula institucio-
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nal por semestre (MIS), número de trancamento parcial
por semestre (TNDS) e número de trancamento total por
semestre (TTS). As informações foram distribuídas na planilha por semestre cursado.
O passo seguinte consistiu em organizar a amostra
em grupos por ano de evasão, dando origem aos sete grupos de estudantes evadidos que ingressaram na UFC por
vestibular ou por outras formas (admissão de graduados,
transferência, mudança de curso) e que tiveram matrícula
cancelada pela COPIC, face à comprovação do abandono.
A metodologia utilizada para a análise baseou-se em
vários procedimentos estatísticos, os quais foram orientados de acordo com as especificidades dos objetivos do
estudo e da população. Os dados foram tratados e analisados pelo teste exato de Fisher em razão do tamanho da
amostra, representada por 30 estudantes evadidos respondentes, caracterizando-se como uma amostra pequena em relação à população de 110 estudantes evadidos.
Os resultados foram baseados na representatividade
da amostra e na significância das frequências, seguindo-se a orientação de Alan (1990) e de Migon & Gamerman
(1999), que defendem a aplicação associada do teste exato de Fisher ao método de Monte Carlo.
Assim, as análises do objetivo geral e dos objetivos
específicos foram realizadas por técnicas estatísticas específicas. Para analisar os dados do objetivo geral, foram
utilizadas estatísticas descritivas, tabelas, gráficos e medidas de associação e o teste exato de Fisher. A atualização
das taxas anuais de evasão discente no curso realizou-se
por proporção de evasão por ano.
A análise do histórico acadêmico dos alunos evadidos entre 1994 e 2008.2 foi realizada a partir da proporção de evasão por número de matrícula (disciplinas apro-
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vadas, reprovação por frequência, reprovação por nota,
matrícula institucional, trancamento parcial, trancamento
total). Foi utilizada a medida de associação do teste exato
de Fisher, com simulação de Monte Carlo, para determinação dos fatores internos e externos que incidem sobre
a decisão do aluno em evadir-se. Para verificar a existência de associação entre as variáveis, optou-se pelo teste
exato de Fisher associado ao método de Monte Carlo para
aumentar a confiabilidade do teste, em virtude de ser pequeno o tamanho da amostra e de constar frequências
esperadas menores do que cinco. A verificação dos fatores
de maior influência na decisão da evasão foi realizada por
proporção de evadidos e por fator.

Análise dos Resultados
Os resultados permitem tecer análises e considerações acerca da evasão e do perfil dos estudantes evadidos, conforme os objetivos do estudo. Inicialmente são
apresentados em tabelas e quadros os resultados do levantamento de dados referentes à situação acadêmica do
curso, seguindo-se da apresentação dos dados da pesquisa extensiva de observação e das respectivas análises.
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Tabela 1 – Taxas anuais de desempenho do curso de Estilismo e Moda (CEM) da Universidade Federal do Ceará de
1994 a 2008

Ano de Ingresso/
Conclusão /
Evasão/

Ingressantes

1994

17

1995

Taxas
1

Sucesso

Evasão2

Evasão3

---

29,41

6,7

26

---

25,0

0

1996

38

---

44,73

7,7

1997

45

35,3

33,33

8,9

1998
1999

41

26,9

36,58

2,4

40
41

10,52
13,33

27,50
34,14

30
17,7

2000
2001

40

34,14

22,50

22,5

2002

40

22,5

15,0

25

2003

46

58,55

17,39

23,9

2004

45

57,7

20,0

11,1

2005

45

45

26,66

46,7

2006

41

78,26

9,75

18,2

2007

44

82,22

13,63

45,5

2008

47

86,66

-----

48,9

Total

596

Fonte: Pesquisa documental dos autores.

Os dados da tabela 1 indicam a variação do fenômeno da evasão a cada ano. Observa-se que, a partir do
primeiro ano (1994) de funcionamento do curso, já há
ocorrência do fenômeno. A taxa é bastante variável ano
após ano, não ocorrendo somente em 1995 e sendo relativamente baixa em 1998. Por outro lado, é possível observar que, nos anos de 1999, 2005, 2007 e 2008, respecti-
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vamente, as taxas tiveram maior representatividade: 30,0;
46,7; 45,5; e 48,9. Paradoxalmente, observa-se que houve
aumento significativo do número de concluintes nos anos
de 2003, 2004, 2006, 2007 e 2008, com taxa de conclusão
de 58,55; 57,70; 78,26; 82,22 e 86,66, respectivamente.

Análise dos Dados dos Históricos dos Sujeitos Informantes
Os dados apresentados tratam especificamente da
situação de estudantes evadidos que responderam à pesquisa. De acordo com os resultados, a quantidade de disciplinas (entre quatro e seis) em que há mais da metade
dos estudantes evadidos segue o padrão do número de
disciplinas ofertadas aos estudantes que se encontram
cursando semestres mais avançados, ou seja, acima do
terceiro semestre. Por outro lado, expressa também a situação de estudantes em represamento, ou seja, matriculados no semestre letivo real (baseado no ano de seu
ingresso) e cursando disciplinas de semestres anteriores.
Em relação ao número médio de aprovações, 53,3%
dos estudantes evadidos em cada semestre obtiveram
aprovação em quatro e/ou seis disciplinas em que se matricularam, enquanto 23,3% dos estudantes foram aprovados em até quatro disciplinas e 16,7% dos estudantes
foram aprovados em mais de seis disciplinas. Apesar do
percentual de aprovação por disciplina, os dados sobre
reprovações mostram um cenário adverso.
Ao analisar o resultado do número médio de reprovações por frequência e por nota a cada semestre, os índices de reprovação por frequência são significativos, haja
vista que 63,3% dos estudantes evadidos foram reprovados em até quatro disciplinas, enquanto 13,3% dos evadidos foram reprovados em mais de quatro disciplinas.
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Os índices de média de reprovações por nota a cada
semestre/ano estudado se apresentam um pouco abaixo
do índice de reprovação por frequência, haja vista que a
reprovação por nota em até uma disciplina ocorreu com
36,7% dos estudantes evadidos, enquanto as reprovações
por nota em mais de duas disciplinas ocorreram com
16,7% dos estudantes evadidos.
Os dados sobre o número médio de MI a cada semestre não foram significativos para o estudo. Por outro
lado, o número médio de TP a cada semestre se torna
relevante apenas pelo número de evadidos que se utilizaram desse recurso legal: 30% dos estudantes evadidos
realizaram, pelo menos, um TP. Por sua vez, os índices
de trancamento total realizado pelos estudantes evadidos
não indicam significância, pois 23,3% realizaram pelo menos um durante o período em que estavam matriculados.
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Dimensão interna
1 – Político-institucional e sis- 3 – Aspectos
tema organizacional
didático-pedagógicos
F3 Grande rotatividade de profes- F2 Didática ineficiente dos
sores substitutos.
professores.
F4 Quadro de professores efetivos F25 Pouca motivação por
insuficiente.
parte dos professores.
F26 Discursos inadequados
F9 Funcionamento do curso em
sobre o curso por parte dos
horário integral.
professores.
F27 Falta de associação
F32 Existência de greves prolongaentre a teoria e a prática nas
das, prejudicando o período letivo.
disciplinas.
F28 Conteúdos das ementas
2 – Aspectos conjunturais
das disciplinas sem congru(políticos, institucionais e
ência com as exigências propedagógicos)
fissionais do mercado e da
sociedade.
F1
Impontualidade
dos F29 Falta de respeito dos proprofessores.
fessores para com alunos (as)
F5 Ineficiência de comunicação Dimensão interna 4 –
da coordenação quanto às orien- Aspectos curriculares do
tações e as demandas dos alunos. curso
F6
Infraestrutura
inadequada
às demandas do curso (espaço F10 Currículo denso, inadefísico, recursos didáticos e audio- quado às exigências do mervisuais, equipamentos obsoletos e cado de trabalho.
insuficientes).
F7 Acervo bibliográfico insuficiente
F11 Rigidez na cadeia de précom relação a livros, periódicos e
-requisitos das disciplinas.
revistas.
F8 Máquinas e equipamentos insuficientes nos laboratórios, sobreF12 Sistema de avaliação das
tudo no de informática (falta de
disciplinas inadequado.
software e programas de desenvolvimento de produtos de moda).
F14 Pouca integração entre uniF13 Pouca ênfase nas discipliversidade e empresas do mercado
nas profissionalizantes.
(dificuldade de estágio).
F15 Pouca atuação da empresa
junior para a prática do curso.
F30 Insuficiência de bolsa de projetos de monitoria remunerada.
F31 Falta de projeto de pesquisa e
extensão.

FATORES INTERNOS

FATORES INTERNOS

Quadro 1 – Fatores Internos de Influência da Evasão

Fonte: Pesquisa direta
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A dimensão interna 1 abrange as questões conjunturais político-pedagógicas da UFC, sobretudo do curso
de Estilismo e Moda, e foi apontada como uma significante influência para a evasão, tendo em vista a indicação dos
fatores F3, F4, F5 F6 e F9 como influência determinante
do fenômeno.
Os fatores F3 e F4 são variáveis relativamente controláveis pela instituição, uma vez que a autonomia da
universidade nessa questão é relativa, pois tanto o cargo
de professor substituto e a liberação de concursos para
professores efetivos dependem das políticas públicas do
Governo Federal.
Também os fatores F6 e F5 são variáveis relativamente controláveis pela instituição, uma vez que a autonomia da universidade nesta questão é relativa, pois
qualquer aspecto de melhoria das atividades de ensino,
pesquisa e extensão que envolve despesas financeiras depende do orçamento anual e das verbas de custeio destinadas às IFES. Nesse sentido, a real situação, relacionada
à infraestrutura, em que se encontram algumas unidades
acadêmicas da UFC é reflexo do período em que as IFES
ficaram abandonadas pela falta de políticas públicas.
Nos tempos atuais, porém, as IFES vivenciam um
novo momento de investimento em qualidade e expansão, sendo contempladas tanto as demandas de instalações físicas quanto as de recursos humanos, mudanças
que também podem ser verificadas na UFC. O fator F5,
todavia, poderia não interferir tão significativamente, uma
vez que depende da gestão pedagógica.
O fator F9 é uma variável controlável pela instituição e pelo curso, tendo em vista que a oferta do horário
integral está vinculada às condições da infraestrutura da
universidade. Uma vez sanado o problema de instalações
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físicas, o horário de funcionamento pode ser alterado no
projeto pedagógico.
A dimensão interna 2 abrange aspectos pedagógicos do curso de Estilismo e Moda e foi apontada como
uma significante influência para a evasão, tendo em vista
a indicação dos fatores F2 e F26 como influência determinante do fenômeno, muito significante para F2.
Os fatores F2 (didática ineficiente dos professores) e
F26 (discursos inadequados sobre o curso por parte dos
professores), ambos componentes da dimensão interna
2 (aspectos didático-pedagógicos), são variáveis controláveis pela instituição, pois se constituem em fatores relacionados à administração universitária.
A dimensão interna 3 se refere aos aspectos curriculares do curso e foi apontada como uma significante influência para a evasão, haja vista a indicação do fator F12
(sistema de avaliação das disciplinas inadequado) como
influência determinante do fenômeno. O sistema de avaliação das disciplinas, orientado de acordo com os artigos
109 ao 114 do Regimento Geral da UFC (2008, P.19-21),
determina que as formas e os instrumentos de avaliação
sejam indicados no plano de ensino de cada professor e
aprovados pelo departamento.
Os aspectos avaliados na pesquisa de natureza exógena à instituição foram agrupados no quadro 2.
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Quadro 2 – Fatores Externos de Influência de Evasão

F
A
T
O
R
E
S
E
X
T
E
R
N
O
S

Dimensão externa
1 – Condições pessoais –
2 – Interesses pessoais – aspectos
aspectos psicossociais
psicossociais
F16 Dificuldades para acom- F17- Mudança de interesse pela área e /
panhar o curso.
ou indecisão profissional.
F23
Baixo
desempenho F20 – Escolha do curso por pressão
acadêmico.
familiar.
F24 Vários trancamentos e/ou F21 – Falta de conhecimento sobre o
reprovações por frequência.
curso escolhido.
3 – Interesses pessoais –
F22 – O curso não atendeu às
aspectos socioeconômicos expectativas.
F18 Frequência em dois cursos
de graduação simultanea- 4 – Mercado – aspectos
mente. F33 Primazia do exer- socioeconômicos
cício profissional.
F34 Êxito nos concursos de
moda de que participou (Ceará
Summer Fashion, FMF, Dragão F36 Superjornada semanal de trabalho.
Fashion, Fenit, Casa de Criadores etc.).
F35 Não obtenção de êxito
nos concursos de moda de F37 Falta de incentivo da empresa onde
que participou (Ceará Summer trabalha para a permanência no curso.
Fashion, FMF, Dragão Fashion,
Fenit, Casa de Criadores etc.).
F39 Falta de convergência
do curso com o trabalho (as
atividades que desenvolve na F38 Mudança no horário de trabalho.
empresa onde trabalha não
têm relação o curso).
F40 Mudança de estado civil.
F41 Responsabilidade econômica com a família.
F43 Maternidade.
F44 Mudança de domicílio
para acompanhar o cônjuge
ou os pais.
F45 Mudança de domicílio
para assessorar profissional
de moda de renome (busca de
experiências).
F46 Estudos no exterior.
F47 Distância da família, que
reside em outro município,
estado ou país.
F48 Discriminação racial.
F49
Discriminação
sexual
(preconceito baseado na associação da homossexualidade à
profissão de estilista).
F50 Falta de interação com os
colegas.

Fonte: Pesquisa direta
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A dimensão externa 1 abrange aspectos pessoais
dos sujeitos informantes e foi apontada como uma significante influência para a evasão, haja vista a indicação
dos fatores F33 (prioridade do exercício profissional), F34
(êxito nos concursos de moda de que participou) e F46
(estudos no exterior), como influência determinante do
fenômeno, muito significante para o F46.
Os fatores externos F33, F34 e F46 são variáveis incontroláveis pela instituição, ou seja, são aspectos individuais relacionados ao universo das escolhas que fogem
do alcance pedagógico. O fato de um estudante priorizar
a profissão em detrimento da conclusão do curso é visível
aos professores e coordenadores no decorrer do semestre,
em face da evasão desse aluno nas disciplinas, que culmina em reprovação por frequência, do não-cumprimento do
prazo ou da falta da entrega de trabalhos acadêmicos, que
culminam na reprovação por nota, e das solicitações de
matrícula institucional, de trancamento parcial e trancamento total, que podem culminar numa futura evasão.
É evidente que nem todos os estudantes do curso
que passaram por esse processo o abandonaram, pois,
como já foi expresso, é questão de escolha, envolvimento
e compromisso, dependendo do grau de determinação de
cada um, em concluir ou abandonar o curso.
A evasão relacionada ao estudo no exterior, no entanto, se refere aos casos de alunos que preferem estudar em
universidades estrangeiras que não mantêm convênio com
a UFC e, geralmente, os cursos são de aperfeiçoamento da
língua estrangeira. Assim, esses estudantes se distanciam
da área e acabam perdendo o vínculo com o curso, por deixarem de realizar a matrícula, e findam excluídos do sistema.
Procedeu-se ao cruzamento do teste exato de Fisher
com a simulação de Monte Carlo para verificar a existência
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de associação da evasão. Assim, as características do estudante evadido – DP12 (estado civil), DP4 (habitação – mora
com os pais), DP10 (cursou pré-vestibular) e DP18 (carga
horária do trabalho ou estágio acima de 20h) – foram confrontadas com F2, F3, F4, F5, F9, F12, F23, F26, F27, F34,
F46, que são os FIDE onde se tem proporção de “influência determinante” maior ou igual a 20% (6 estudantes) e
p<0,05. As respostas das questões Q1 a Q50 foram agrupadas em três categorias para aplicação do teste2.
Tabela 2 – Fatores de Influência na Decisão da Evasão Discente – FIDE

Associações significativas (p<0,05)
DP4 Habitação 2* F27 Falta de associação entre a teoria e
a prática nas disciplinas.
DP4 Habitação 2* F26 Discursos inadequados sobre o
curso por parte dos professores.
DP4 Habitação 2* F12 Sistema de avaliação das disciplinas inadequado.
DP4 Habitação 2* F34 Êxito nos concursos de moda de
que participou. (Ceará Summer Fashion, FMF, Dragão
Fashion, Fenit, Casa de Criadores etc)
DP18 Carga horária do trabalho ou estágio acima de 20h
* F3 Grande rotatividade de professores substitutos. professores substitutos
DP4 Habitação 2* F6 Infraestrutura inadequada às demandas do curso (espaço físico), recursos didáticos e audiovisuais, equipamentos obsoletos e insuficientes).
DP4 Habitação 2* F5 Ineficiência de comunicação da coordenação, quanto as orientações e as demandas dos alunos
DP4 Habitação 2 * F46 Estudos no exterior.
F18 Matriculado em outra IES * F5 Ineficiência de comunicação da coordenação, quanto às orientações e as demandas dos alunos
DP2 Estado civil * F3 Grande rotatividade de professores
substitutos.

Teste
Exato
P4
de
Fisher
17,952 ,000(b)
17,473 ,000(b
16,239 ,001(b
14,590 ,001(b)
11,604 ,001(b)
9,274

,032(b)

8,667

,036(b)

6,818

,024(b)

6,287

,037(b)

5,571

0,040

Fonte: Pesquisa de observação direta extensiva.
1

Dados pessoais (2 – estado cívil; 4 – habitação – mora com os pais etc.).
2 Para melhor compreensão, a letra Q, referente ao vocábulo questão, foi
substituída por F, que se refere a fator.
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Os dados da tabela 2 que apontam os fatores representativos do resultado revelam que quanto maior a
estatística do teste exato de Fisher e menor o coeficiente
“p”, maior será a significância do fator.

Conclusão
Diante dos resultados, é possível afirmar que, entre
os fatores que se associaram, estão os relativos às dimensões internas da instituição e às características relacionadas à situação dos estudantes evadidos.
As dimensões internas que se associam à evasão do
estudante em situação de morador solitário abrangem a
conjuntura institucional político-pedagógica, os aspectos
didático-pedagógicos, os aspectos curriculares, sobretudo a ineficiência de comunicação da coordenação quanto
às orientações, as demandas dos estudantes e a grande
rotatividade de professores substitutos.
Quanto à associação das dimensões externas, podem ser destacadas as condições e os interesses pessoais
relacionados aos aspectos socioeconômicos, sobretudo a
participação em concurso de moda e estudos no exterior,
que se associam ao estado civil de solteiro, como também
a submissão à carga horária acima de 20 horas semanais
praticada pelos estudantes evadidos.
Nesse sentido, os dados encontrados permitem supor que a solução para a maioria dos fatores que causam
e influenciam a evasão no curso de Estilismo e Moda depende, por um lado, de políticas voltadas para melhorias
das condições de ensino da instituição, haja vista que esses fatores não se associam integralmente às características pessoais dos estudantes evadidos.
Três das dezoito características abordadas no questionário permitiram associação entre os fatores mencionados.
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Por outro lado, foi significativa a associação entre os fatores
exógenos relativos aos interesses pessoais e às condições
pessoais apontadas na pesquisa, aspecto que transcende a
missão institucional, haja vista a acentuada presença, entre
os evadidos, de alunos pertencentes às classes sociais alta
e média alta, que optam por estudar no exterior e não retornam à instituição para a conclusão do curso.
Porém, a situação acima descrita mostra dados até o
ano de 2009, cenário que poderá ser modificado, haja vista o grande investimento do Governo Federal na educação
superior, materializado no aumento dos campi universitários e nas respectivas infraestruturas, como admissão de
técnicos e professores, e, sobretudo, no Programa Ciência Sem Fronteiras, que oportuniza aos estudantes de
todas as áreas de conhecimento, democraticamente e por
mérito, estudar no exterior, com retorno para conclusão
do curso garantido oficialmente.
Nesse sentido, cabe aos estudantes das IES públicas
refletir sobre o seu papel de acadêmico, sobretudo os matriculados nas IFES, haja vista a disputa acirrada por vagas
e o desperdício social e econômico causado por parte de
cada evadido.
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A QUALIDADE DA BIBLIOTECA UNIVERSITÁRIA E O DESEMPENHO DOS
ALUNOS NO ENADE: HÁ ALGUMA RELAÇÃO?
Neiliane Alves Bezerra
Wagner Bandeira Andriola

Introdução
O presente artigo, centrado na temática da avaliação institucional, apresenta o resultado de uma pesquisa na linha de Políticas Públicas da Educação Superior,
desenvolvida no Programa de Pós-Graduação – Mestrado
Profissional em Políticas Públicas e Gestão da Educação
Superior (POLEDUC), oferecido pela Universidade Federal
do Ceará (UFC). O objetivo do estudo foi diagnosticar a
qualidade das unidades que compõem o sistema de bibliotecas da UFC, segundo a opinião dos discentes, e verificar sua associação com os resultados dos cursos no
ENADE.
A avaliação institucional,tema amplamente discutido,
tem suscitado calorosos debates e reflexões, com foco nos
referenciais epistemológico e teórico-metodológicos que
embasam a sua concepção, bem como nos objetivos, finalidades e função dos instrumentos de avaliação utilizados
para atestar a qualidade da educação (DIAS SOBRINHO,
2003). O referido autor discute as relações entre avaliação e regulação estatal, chamando a atenção para as duas
vertentes de projeto educativo para uma nação: educação
como um bem público versus educação-mercadoria.
Em torno desses dois conceitos de educação, associa-se uma gama de visões acerca da qualidade em educação. Conforme Morosini (2009), as mais utilizadas em
âmbito mundial são a economicista, a pluralista e a da
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equidade. Os teóricos da área estão buscando um entendimento mais preciso do que seja qualidade em educação. Para Davok (2007), é absolutamente necessário buscar uma delimitação semântica para orientar os processos
de avaliação da qualidade de objetos educacionais.
A vinculação entre avaliação, qualidade, eficiência,
eficácia e distribuição de recursos financeiros foi uma tendência mundial, associada à expansão das políticas neoliberais, criadas para conter a alardeada crise do Estado. Em razão de tal fenômeno, as burocracias públicas
passaram a ser duramente criticadas por sua ineficiência.
A solução encontrada para a crise foi introduzir no setor
público um modelo gerencial, próprio do mundo empresarial, denominado managerialism (gerencialismo), cuja
implantação deu-se inicialmente na Grã-Bretanha (1979)
e nos Estados Unidos (1980), estendendo-se,, posteriormente, aos países periféricos.
No Brasil, o auge da ideologia neoliberal faz-se presente em 1995, com a reforma estatal empreendida pelo
Ministério da Administração e Reforma do Estado (MARE).
Nesse contexto, conforme Morosini (2009, p.127), a relação Estado-universidade assume as características de
“Estado Avaliativo”, passando a combinar desempenho e
distribuição de recursos, como imposição das mudanças
econômicas decorrentes da estruturação do capitalismo.
Instala-se então a cultura da pedagogia da qualidade, voltada para a excelência institucional, tal co ocorre no setor
privado.
É indiscutível que a universidade precisa e deve ser
avaliada, para superar seus problemas e atingir níveis elevados de qualidade, caracterizada por um padrão construído coletivamente, como fruto de uma “avaliação protagonizada pelos atores institucionais” – docentes, discen-
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tes, técnicos administrativos e provedores – afirma Leite
(2005, p.30).
As avaliações caracterizadas como diagnósticas (LUCKESI, 1998), emancipatórias (SAUL, 1995) e mediadoras
(HOFMANN, 2006) são apontadas como formatos adequados para romper com práticas autoritárias e transformar
o processo avaliativo em espaço de apropriação dos problemas atinentes ao cotidiano da instituição educacional,
sobre os quais todos devem refletir, na tentativa de solucioná-los.
Essa reflexão também diz respeito à biblioteca universitária que deve realizar avaliações constantes de seus
serviços e estrutura, buscando aproximar o padrão de
suas atividades do nível de excelência, definido pela instituição em que está inserida.

A Biblioteca Universitária no Contexto da Avaliação Institucional
A inclusão da biblioteca na avaliação institucional
precisa ser entendida não apenas como uma forma de
quantificar seus produtos e serviços, mas principalmente
para possibilitar a interpretação dos dados quantificados
a partir de uma análise qualitativa, de modo a evidenciar o
que a biblioteca representa no processo acadêmico, conforme Klaes (2002).
No contexto da universidade, a biblioteca exerce o
papel de mediadora entre a informação e a comunidade acadêmica, o que caracteriza a estreita relação entre
atividade meio e atividade fim. De acordo com Andriola
(2009, p.24),
Esses dois aspectos destacados dependerão, por seu
turno, da sustentabilidade financeira da IES, haja vista
a estreita relação que há entre as finalidades da IES
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(atividades fim) e as dimensões que lhes dão suporte
(atividades meio). Portanto, uma vincula-se a outra e
tal ligação deve ser objeto da avaliação.

Para Lubisco (2002, p.3), a avaliação da biblioteca
deve constituir-se numa ação totalmente inserida na avaliação institucional como um todo e na avaliação do ensino,
em particular. O objetivo do processo avaliativo será obter
informações que ajudem a identificar que componentes
da infraestrutura do setor apresentam limitações que estejam impedindo a biblioteca de situar-se como uma dimensão institucional relevante para a a
 prendizagem.
Nessa perspectiva, a avaliação da biblioteca será um
processo de construção social e instrumento de responsabilidade democrática, uma vez que cabe aos atores envolvidos no processo educativo – docentes, discentes, técnicos administrativos – decidir qual o padrão de qualidade
desejado para esse setor institucional.
A inserção da biblioteca em programas de avaliação teve início com o Programa de Avaliação Institucional
da Universidade Brasileira – PAIUB (Brasil. MEC, 1996). No
texto do documento do referido programa, a biblioteca
aparece como um equipamento integrante da infraestrutura física da instituição, sendo definida como base de
sua avaliação apenas uma única variável: o “acervo bibliográfico” (número de títulos e de periódicos existentes em
toda a instituição).
Conforme Dias Sobrinho (2008, p.198),
é muito pouco importante simplesmente contabilizar
o número de títulos e volumes, como se isso fosse
avaliação plena de uma biblioteca, sem pôr em questão os significados desse espaço como lugar de formação, sem refletir sobre os significados do acervo
relativamente ao ensino, à aprendizagem, aos proces-
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sos de socialização e de vivência cultural, a uma filosofia educativa coerente com o avanço do conhecimento
e com o desenvolvimento social, etc.

Com a Lei No 9.131/95, o Exame Nacional de Cursos
(ENC), regulamentado pelo Decreto 3860/2001, capítulo IV,
artigo 17, inciso IV, onde se estabeleceu que a análise das
condições de ofertas de cursos deveria dar atenção às bibliotecas, considerando-as quanto ao acervo e
 specializado, incluindo o eletrônico, às condições de acesso às redes de comunicação, aos sistemas de informação, ao regime de funcionamento e à modernização dos meios de a
 tendimento.
Na referida lei, a biblioteca aparece tão só como indicador da infraestrutura física, aproximando-se do conceito de biblioteca difundido pela UNESCO que, ao preconizar a modernização da infraestrutura dos estabelecimentos de ensino superior, advertiu para o sentido que
deveria assumir a palavra “biblioteca”.
Uma biblioteca não é mais simplesmente um lugar
onde se coletam, catalogam e conservam permanentemente obras e outros impressos que interessam ao
ensino e à pesquisa. Ela é, cada vez mais, um centro
nervoso que assegura, entre os provedores e os usuários da informação, interações que condicionam
amplamente a aprendizagem, a pesquisa e o ensino
modernos. (CONFERÊNCIA MUNDIAL SOBRE O ENSINO
SUPERIOR, 1999, p.647).

As pesquisas acerca do tema avaliação em bibliotecas enfatizam o uso de indicadores válidos e adequados
à realidade dos sistemas bibliotecários das universidades
brasileiras, em oposição à adoção de modelos oriundos
de instituições localizadas em países de economia avançada. No Brasil, Carvalho (1981) foi a pioneira na realização
de pesquisas com o objetivo de determinar um perfil das
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bibliotecas, tendo como referência o acervo, o p
 essoal, a
área física, a acomodação e o orçamento.
A aplicação de indicadores de qualidade, segundo
a citada autora, não significa empregar padrões ideais e
rígidos na avaliação de todas as bibliotecas indistintamente, porque o conceito de ideal vai depender dos objetivos
e dos recursos de cada instituição, motivo pelo qual essa
avaliação não se deve basear em critérios gerais. .
No cenário brasileiro, pode-se considerar um avanço o fato de se incluir a biblioteca como um indicador na
avaliação das condições para o funcionamento e autorização de novos cursos de graduação. No entanto, aponta-se
como aspecto negativo a insuficiência de variáveis e indicadores exigidos pelo Ministério da Educação para aferir a
qualidade da biblioteca.
Os indicadores não servem unicamente para medir
eficiência e sim para expressar valores e intenções que as
IES devem consolidar. O papel dos indicadores é explicitar os elementos que, para além da presença, denotam
condições, relações, interações, aplicações e dinâmicas
resultantes de um projeto de instituição e de formação
que asseguram a qualidade das práticas e atividades desenvolvidas (BRASIL, 2006).
Um indicador não é a realidade, mas é uma referencia a ela. E, por constituir-se como uma expressão da
realidade, o indicador, na visão de Kardec, Arcuri e Cabral
(2002), deve ser claro, objetivo e adequado ao público-alvo, e, por último, deve ser didático, o que significa dar
à comunidade informações sobre ela mesma e sobre a
organização institucional, de modo a criar uma cultura de
aprimoramento permanente.
Partindo da hipótese de que o Ministério da Educação não dispunha de um referencial teórico-metodológico nem de instrumentos adequados para refletir sobre
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o papel da biblioteca no apoio à aprendizagem, Lubisco
(2007) desenvolveu uma tese com o objetivo de formular
um modelo de avaliação baseado no instrumento do INEP,
tendo como fundamento critérios, indicadores e padrões
específicos, orientados para o planejamento e para a gestão da biblioteca universitária.
O atual instrumento de avaliação da educação superior no Brasil é o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (SINAES), instituído pela Lei No 10.861/2004,
como um instrumento para aprimorar a qualidade da educação superior. Trata-se de um sistema de informações
para tanto para subsidiar o processo de regulamentação
como para garantir a transparência dos dados sobre qualidade da educação superior a toda sociedade. O referido
sistema é composto por três modalidades de instrumentos
avaliativos: Avaliação das instituições de educação superior (AVALIES). Exame nacional de desempenho do estudante (ENADE) e Avaliação de cursos de graduação (ACG).
Em se tratando de biblioteca, o SINAES avançou
muito em relação aos instrumentos anteriores, quando
incluiu indicadores e definiu alguns critérios para operacionalizar a avaliação in loco:
a) espaço físico: Avaliado por indicadores referentes
às instalações para o acervo, estudos individuais e
em grupo, incluindo as condições de acesso a pessoas com deficiência;
b) acervo: Empregam-se indicadores para avaliar a
informatização, a política de aquisição e atualização do acervo, com o objetivo de medir o grau de
informatização do acervo e de todos os serviços;
c) serviços: Avaliados a partir de indicadores das
condições, abrangência e qualidade dos serviços
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e recursos humanos. Na avaliação dos serviços,
os recursos humanos são avaliados quanto ao
número e à qualificação.

O Sistema de Biblioteca da UFC
Atualmente, o sistema de bibliotecas da UFC é subordinado à reitoria e composto de um conjunto de 12 bibliotecas, distribuídas nos três campi da UFC, em Fortaleza, quais sejam, Pici, Porangabuçu, Benfica, e mais quatro
bibliotecas nos três campi do interior do Estado do Ceará.
As bibliotecas setoriais da UFC formam um conjunto, vinculado a um órgão coordenador, norteado por um
propósito comum, característica que confere ao conjunto
dessas unidades a denominação de Sistema de Bibliotecas da Universidade Federal do Ceará, cujo objetivo é o de
prover a UFC com um sistema de informação em Ciência, Tecnologia, Humanidades e Artes, de forma a possibilitar o desenvolvimento das atividades ensino, pesquisa e extensão (UFC, 2001, p.2).

Nessa perspectiva, o Sistema de Bibliotecas da Universidade Federal do Ceará assume a seguinte missão:
[...] contribuir com o ciclo de produção do conhecimento nas atividades educacionais, científicas, tecnológicas e culturais da Universidade Federal do Ceará,
possibilitando o crescimento e desenvolvimento da
instituição e sua ação na sociedade, elevando o nível
socioeconômico e cultural da sociedade em geral.
(UFC, 2008c, p.10)

Para o mencionado sistema, importa
Ser biblioteca de excelência na gestão de conteúdos
informacionais para a comunidade universitária, tor-

176

A Qualidade da Biblioteca Universitária e o Desempenho dos Alunos no ENADE:
Há Alguma Relação?

nando-se referência para o Estado do Ceará e para a
região Nordeste até 2012 (UFC, 2008c, p.8).

Quanto aos recursos humanos, a BU da UFC possui
188 funcionários, entre técnicos administrativos de nível
médio e superior, funcionários terceirizados e bolsistas.
Seu acervo é composto por livros, folhetos, periódicos, monografias, teses, dissertações, obras raras, mapas, relatórios e bases de dados e ainda repositório institucional digital, para armazenar a produção científica dos
pesquisadores da UFC.
A estrutura de rede de comunicação (hardware, software) favorece a modernização e redimensionamento
dos serviços, facilitando assim o gerenciamento do acervo, a gestão de um conjunto de bibliotecas pertencentes a
uma mesma universidade e o compartilhamento de informações bibliográficas.
Os recursos tecnológicos possibilitam que a biblioteca oferte à comunidade acadêmica os seguintes serviços: consulta ao catálogo on line, empréstimo domiciliar,
levantamentos bibliográficos automatizados, capacitação
de usuários e orientação sobre o uso da biblioteca, dos
serviços de Comutação Bibliográfica (COMUT) e de acesso
cooperativo a documentos, este último com o objetivo de
disponibilizar documentos da área de Ciências da Saúde,
da Biblioteca Regional de Medicina (BIREME). Além desses
serviços, outros como elaboração de trabalhos acadêmicos e acesso a base de dados digitais de textos completos
de periódicos, livros, teses e dissertações são igualmente
disponibilizados.
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Delineamento da Pesquisa
O objetivo geral desta pesquisa foi realizar um diagnóstico da qualidade das bibliotecas que compõem o sistema de bibliotecas da Universidade Federal do Ceará, segundo a opinião dos discentes, e verificar sua associação
com os resultados dos cursos no ENADE.
As variáveis, acervo, instalações físicas, recursos
humanos, equipamentos, mobiliário, atendimento e horário de funcionamento compreenderam um conjunto de
indicadores de desempenho, os quais foram definidos por
Góis (2009, p.18) em um estudo anterior, realizado com
o objetivo de
elaborar uma sistemática de avaliação de desempenho baseada em uma gestão estratégica de indicadores, para a biblioteca universitária, visando ao gerenciamento da informação administrativa e ao constante
aperfeiçoamento da qualidade dos serviços.

A pesquisa foi do tipo exploratória e utilizou como
procedimento técnico para a coleta de dados o estudo de
campo ex post-facto. O universo da pesquisa foi constituído pelos cursos da Universidade Federal do Ceará,
em Fortaleza, mais precisamente aqueles submetidos ao
Exame Nacional de Desempenho do Estudante (ENADE),
em 2008.
A amostra dos cursos foi escolhida intencionalmente,
com base nos conceitos obtidos pelos cursos no ENADE.
Assim, foram selecionados os cursos de História, Letras,
Pedagogia, Bacharelado em Ciência da Computação, Engenharia Civil, Engenharia de Alimentos, Engenharia de Pesca
e Geografia. A escolha de cursos dos Centros de Ciências,
de Ciências Agrárias, de Tecnologia e de Humanidades deveu-se ao fato de ser do interesse da pesquisa avaliar as
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seguintes bibliotecas: Biblioteca de Ciência e Tecnologia,
Ciências Humanas e Biblioteca do curso de Matemática.
Esses cursos foram divididos em dois grupos, segundo o conceito obtido no ENADE.
a)		Grupos de elevado desempenho – formados pelos
cursos com conceito ENADE 4 e 5. Nesse grupo,
foram selecionados cinco cursos, três deles com o
conceito 5 (Engenharia Civil, Ciência da Computação e Engenharia de Pesca) e dois, com conceito 4
(Letras e Matemática).
b)		
Grupos de diminuto desempenho – formados
pelos cursos com conceito ENADE 1 e 2. Esse
grupo compreendeu três cursos, dois com o conceito 1 (Engenharia de Alimentos e História) e um
com o conceito 2 (Geografia).
Definiu-se a amostra de 240 participantes. Para critério de inclusão do aluno na pesquisa, exigiu-se a presença
dele às dependências das bibliotecas, na condição de usuário. A cada curso, foram distribuídos trinta questionários.
Os dados foram coletados por meio de questionários aplicados aos estudantes dos cursos selecionados,
que utilizam as bibliotecas do Centro de Humanidades,
Centro de Tecnologia e Biblioteca Setorial do curso de
Matemática. As bibliotecas selecionadas para essa avaliação dentre aquelas que estão situadas nos centros que
atendem aos alunos dos cursos selecionados para esta
pesquisa.
Os dados foram analisados através do software Statistical Package for Social Sciences (SPSS). Na análise dos
dados, recorreu-se aos critérios do SINAES (2006), para
atribuições de notas.
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Análise dos Resultados
No que concerne ao atendimento, o desempenho
dos servidores técnico-administrativos da biblioteca foi
avaliado com os seguintes indicadores: a) cortesia e educação; b) demonstração de interesse pelo usuário; c) receptividade do servidor.
a) Cortesia e educação – item avaliado com o conceito bom, tanto pelos alunos do grupo A (conceito
ENADE 4 e 5) como pelos alunos dos cursos do
grupo B (conceito ENADE 1 e 2).
b) Demonstração de interesse pelo usuário – considerada muito boa pelos alunos do Grupo A e boa
pelos do grupo B.
c) receptividade do servidor – foi considerada excelente
nas bibliotecas do curso de Matemática e Ciência
e Tecnologia pelos alunos do grupo A; à biblioteca
do Centro de Humanidades, os alunos do mesmo
grupo atribuíram os conceitos bom e r egular.
Os alunos do grupo B avaliaram com o conceito
bom a receptividade do servidor.
Tabela 1 – Grau de Satisfação em Relação ao Atendimento
Cursos
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Conceito
Classificação
atribuído pelos
ENADE
alunos

Bibliotecas
avaliadas

Computação

5

Muito Bom

Matemática

Eng. Civil

5

Muito Bom

Ciência e Tecnologia

Eng. Pesca

5

Muito Bom

Ciência e Tecnologia

Letras

4

Muito Bom

Centro de
Humanidades
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Pedagogia

4

Bom

Centro de
Humanidades

Geografia

2

Bom

Ciência e Tecnologia

Eng. Alim.

1

Muito Bom

Ciência e Tecnologia

História

1

Muito Bom

Centro de
Humanidades

Fonte: Dados da pesquisa

.
De uma forma geral, conforme mostra a tabela 1, o
grau de satisfação dos alunos com o atendimento apresentou resultados semelhantes, situando-se entre os conceitos bom e muito bom.
De acordo com os critérios do SINAES (BRASIL. MEC,
2006), deve-se atribuir nota máxima (5) aos recursos humanos da biblioteca quando todos são adequados para a
implementação das políticas constantes dos documentos
oficiais da IES (PDI, PPI, etc).
Observando o número de funcionários das bibliotecas e o nível de qualificação e capacitação deles, conforme Relatório da gestão (UFC, 2009), conclui-se que a nota
4 é verdadeiramente justa.

Grau de Satisfação dos Alunos com a Adequação do Horário de
Funcionamento
Respeitante a esse indicador, os dois grupos assinalaram a opção de resposta muito bom. Convém destacar
que os questionários foram aplicados somente nos turnos
da manhã e tarde.
A orientação do SINAES para a atribuição da nota máxima é que a biblioteca possua horário de funcionamento
compatível com os turnos dos cursos, inclusive aos sábados, e ainda que disponibilize reserva de livros pela I nternet.
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De acordo com o relatório da gestão do sistema de
bibliotecas (UFC, 2009), as bibliotecas avaliadas abrem
5/6 dias/semana, por 12 horas ininterruptas, de segunda
a sexta-feira, e um mínimo de 4/5 horas, aos sábados. Em
virtude de não oferecerem todos os serviços, por exemplo, a possibilidade de reserva de livros pela Internet, nesse indicador, conforme os critérios do SINAES, as bibliotecas são avaliadas com a nota 4.

Acervo (Livros e Periódicos): Atendimento às Necessidades de
Informação, Número de Exemplares Disponíveis para Empréstimo e
Atualização dos Livros
Quanto ao acervo, o SINAES (BRASIL, 2006) recomenda nota máxima quando a biblioteca possui políticas institucionais de aquisição, expansão e atualização
do acervo, com critérios e indicadores, considerando a
proposta pedagógica dos cursos e a necessidade de garantir a bibliografia básica e complementar de cada área
do conhecimento.
a) Grau de satisfação em relação às necessidades de
informação:
Nessa variável, começa a se perceber as fragilidades do sistema bibliotecário. Para os alunos dos cursos
do grupo B (conceito ENADE 2 e 3), o grau de satisfação
em relação às necessidades de informação foi regular. Já
os alunos dos cursos do grupo A (conceito ENADE 4 e 5)
marcaram predominantemente a opção bom.
Empregando os critérios e padrões para atribuição
de notas, conforme o documento do SINAES 2006, a biblioteca receberia nota 3, o que corresponde a um desempenho médio.
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b) Grau de satisfação em relação à quantidade de
exemplares disponíveis:
Conforme mostra a tabela 2, os alunos revelaram
insatisfação com a quantidade de exemplares disponíveis.
Os cursos do grupo com os conceitos ENADE 4 e 5 consideraram regular esse aspecto do acervo. A mesma percepção teve os alunos do grupo B (conceito ENADE 1 e
2) ao atribuírem conceito regular e inadequado a esse
indicador.
Tabela 2 – Grau de Satisfação em Relação à Quantidade de
Exemplares Disponíveis
Cursos

Classificação
ENADE

Conceito/
Nota

Biblioteca

Computação

5

Regular

Matemática

Eng. Civil

5

Regular

Ciência e Tecnologia

Eng. Pesca

5

Regular

Ciência e Tecnologia

Letras

4

Inadequado

Centro de Humanidades

Pedagogia

4

Bom

Centro de Humanidades

Geografia

2

Regular

Ciência e Tecnologia

Eng. Alim.

1

Inadequado

Ciência e Tecnologia

História

1

Regular

Centro de Humanidades

Fonte: Dados da pesquisa.

Grau de Satisfação em Relação à Atualização do Acervo
Conforme mostra a Tabela 3, os dois grupos de cursos compartilham a mesma opinião, isto é, o acervo está
desatualizado e foi avaliado com o conceito regular.
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Tabela 3 – Grau de Satisfação em Relação à Atualização
do Acervo
Cursos

Classificação Conceito/
ENADE
Nota

Biblioteca

Computação

5

Bom

Matemática

Eng. Civil

5

Regular

Ciência e Tecnologia

Eng. Pesca

5

Regular

Ciência e Tecnologia

Letras

4

Regular

Centro de Humanidade.

Pedagogia

4

Regular

Centro de Humanidade

Geografia

2

Regular

Ciência e Tecnologia

Eng. Alim.

1

Regular

Ciência e Tecnologia

História

1

Regular

Centro de Humanidades

Fonte: Dados da pesquisa.

Somente com a opinião dos estudantes não é possível determinar o grau de adequação de uma coleção
bibliográfica às necessidades das unidades curriculares.
Para avaliar esse item, é necessário a utilização de métodos e critérios que possibilitem detectar os pontos fracos
de um acervo e torná-lo adequado ou pertinente às necessidades de informação dos usuários.
Já está em andamento a realização do diagnóstico
do acervo de todas as bibliotecas do Sistema de Bibliotecas da UFC, o que se dará por meio de um estudo comparativo entre as bibliografias básicas de todas as unidades
curriculares e o acervo existente.
Conforme o instrumento de avaliação de cursos de
graduação, quanto à adequação e atualização da bibliografia, o SINAES atribui nota 5 a uma biblioteca quando
o acervo de livros referente à formação geral desenvolvida no curso é plenamente adequado em quantidade,
pertinência, relevância acadêmico-científica e atualização,
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itens imprescindíveis à implementação do projeto pedagógico do curso. (BRASIL.Mec, 2006, p.40).
Para se atribuir a nota máxima aos recursos informacionais, a recomendação geral para todos os cursos
de graduação quanto à bibliografia básica é de um título
por grupo de 8 alunos e 3 títulos, no mínimo, pelo mesmo
número de estudantes.

Infraestrutura em Relação à Quantidade de Equipamentos de
Informática Disponíveis, Adequação e Suficiência do Mobiliário
O SINAES considera de grande relevância os aspectos ambientais, tais como condições de armazenamento
para assegurar a boa conservação do acervo, mobiliário e
equipamentos.
Para obtenção de nota máxima nesse indicador o
SINAES (BRASIL. MEC, 2006), estabelece a necessidade de
um plano de manutenção e conservação, com vistas a garantir um excelente funcionamento das instalações físicas.
a) Grau de satisfação quanto à disponibilidade de
equipamentos de informática:
Nesse indicador, os conceitos com maior frequência foram regular e inadequado, atribuídos pelos cursos
dois grupos. A nota para o desempenho da biblioteca, seguindo os critérios e padrões do SINAES (BRASIL. MEC,
2006) situa-se entre 1 ou 2, o que corresponde a um desempenho baixo.
b) Grau de satisfação quanto à adequação do m
 obiliário:
Os dois grupos de cursos demonstraram insatisfação com a adequação do mobiliário. Todas as bibliotecas pesquisadas obtiveram um desempenho médio nesse
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indicador, correspondendo à nota 3, conforme o SINAES
(BRASIL. MEC, 2006).
c) Grau de satisfação quanto à suficiência do m
 obiliário:
Quanto à suficiência do mobiliário, constata-se a insatisfação dos alunos dos dois grupos de cursos em todas as bibliotecas avaliadas. Nos cursos do grupo com os
conceitos ENADE 1 e 2, o conceito regular prevaleceu,
enquanto os alunos do grupo com os conceitos ENADE 4
e 5 atribuíram a esse mesmo item o conceito bom.
Tabela 4 – Grau de Satisfação Quanto à Disponibilidade de
Equipamentos de Informática

Cursos

Classificação
ENADE

Conceito/
Nota

Biblioteca

Computação

5

Regular

Matemática

Eng. Civil

5

Inadequado

Ciência e Tecnologia

Eng. Pesca

5

Regular

Ciência e Tecnologia

Letras

4

Inadequado

Centro de Humanidades

Pedagogia

4

Bom

Centro de Humanidades

Geografia

2

Regular

Ciência e Tecnologia

Eng. Alim.

1

Regular

Ciência e Tecnologia

História

1

Bom

Centro de Humanidades

Fonte: Dados da pesquisa.

Pela frequência do conceito regular nesse item de
avaliação, as bibliotecas avaliadas, se apreciadas à luz dos
critérios do SINAES (BRASIL, MEC, 2006), recebem notas
entre 2 e 1, correspondentes a baixo desempenho que
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correspondem a desempenhos baixos. Fica, pois, evidenciado que esse é um dos pontos fracos da biblioteca que
compromete a sua qualidade.

Estrutura Física das Bibliotecas Pesquisadas Quanto à Acústica,
Climatização, Formas de Acesso, Iluminação, Limpeza, Sala de Estudo
em Grupo e Individual e Segurança
Em relação à acústica, climatização, formas de acesso, escada, rampa, elevador, iluminação, limpeza e segurança, a opção que recebeu mais marcações foi muito
bom, refletindo o elevado grau de satisfação dos dois grupos de cursos. Pelos padrões e critérios do SINAES (BRASIL. MEC, 2006), a nota seria 4.
No que se refere à sala de estudo individual, prevaleceram os conceitos bom e regular, conforme mostra a
tabela 4.
Tabela 5 – Sala de Estudo Individual
Cursos

Classificação Conceito/
ENADE
Nota

Bibliotecas

Computação

5

Regular

Matemática

Eng. Civil

5

Bom

Ciência e Tecnologia

Eng. Pesca

5

Regular

Ciência e Tecnologia

Letras

4

Bom

Centro de Humanidades

Pedagogia

4

Bom

Centro de Humanidades

Geografia

2

Regular

Ciência e Tecnologia

Eng. Alim.

1

Bom

Ciência e Tecnologia

História

1

Bom

Centro de Humanidades

Fonte: Dados da pesquisa.

A Qualidade da Biblioteca Universitária e o Desempenho dos Alunos no ENADE:
Há Alguma Relação?

187

Como já se afirmou, a biblioteca do curso de Matemática dispõe de apenas uma sala para todas as atividades, quer sejam individuais ou coletivas. A biblioteca do
Centro de Humanidades possui três salas de leitura individual, com capacidade total para 227 alunos; a do Centro
de Tecnologia que não possui sala de leitura em grupo,
disponibiliza no andar superior da biblioteca 95 postos
para leitura individual.

Sala de Estudo em Grupo
No que ser refere à sala de estudo em grupo, todos
os cursos tiveram quase a mesma opinião, ou seja, predominantemente, eles assinalaram o conceito bom.
Quanto ao espaço físico destinado aos usuários,
conforme a sugestão de Lubisco e Vieira (2009), a biblioteca obterá nota máxima quando destinar aos usuários
uma área entre 2 e 2.50 m2/usuário, de modo a acomodar
simultaneamente mais de 50% do total de alunos. Medida: 9 a 10m2 e mesas individuais, num percentual de 6 a
8% do total de alunos.

Conclusão
No momento, pode-se afirmar que este estudo ensejou conhecimento acerca da satisfação dos discentes relativamente às várias dimensões do Sistema de Bibliotecas
da Universidade Federal do Ceará. O diagnóstico servirá
como guia para orientar o planejamento do subsistema.
O presente diagnóstico revelou que as variáveis em
que a biblioteca apresentou um desempenho insatisfatório dizem respeito à quantidade e disponibilidade de
equipamentos de informática, mobiliário e acervo, este
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último avaliado como sofrível quanto à quantidade e à
atualização. Foi também apontado como insatisfatório o
item referente ao espaço para estudo individual, fato que
tem relação com a qualidade da formação dos discentes
submetidos ao ENADE.
Consta que o sistema de bibliotecas ainda não está
em grau de desempenho que lhe confira a qualidade requerida para cumprir plenamente a sua missão e o seu
objetivo no âmbito da universidade. Portanto, o baixo desempenho do subsistema de biblioteca compromete a
qualidade da instituição de uma forma global, em especial a qualidade do ensino.
A conclusão a que se chegou é a de que, no momento, o Sistema de Bibliotecas da Universidade Federal
do Ceará ainda não apresenta a qualidade requerida para
proporcionar aos seus usuários aprendizagem s atisfatória.
Portanto, baseando-se nesse diagnóstico recomenda sejam gradativamente adotadas as seguintes medidas:
a) atualização da coleção bibliográfica, priorizando
as bibliografias básicas dos cursos e observando a
demanda e os padrões recomendados pelo SINAES.
b) adequação dos espaços físicos, mobiliários e equipamentos de informática, com vistas a proporcionar aos estudantes e professores ambientes confortáveis para pesquisa e estudo em grupo;
c) implantação de serviços centrados nas necessidades de informação dos docentes, discentes e pesquisadores.
Essas medidas ensejarão um salto de qualidade do
serviço de biblioteca, o que beneficiará toda a comunidade acadêmica nas suas demandas informacionais.
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Ressalte-se que a avaliação institucional fundamenta o planejamento estratégico da biblioteca universitária
e possibilita um olhar focado na melhoria dos serviços
prestados a todos os segmentos da universidade. Daí a
importância de se integrar as avaliações nacionais com os
processos internos de avaliação. Essa interação pressupõe uma negociação, com vistas a definir as dimensões,
variáveis e indicadores que reflitam a realidade dos sistemas de educação em cada contexto. Assim, estar-se-á evitando a imposição de modelos rígidos de avaliação,
os quais, conquanto válidos para diferentes países, não
podem ser aleatoriamente empregados, sob pena de se
estar desconsiderando as necessidades e prioridades de
cada país, seus projetos políticos e realidade social.
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MENSURAÇÃO DE DESEMPENHO NAS ORGANIZAÇÕES: A GESTÃO DE
INDICADORES NA BIBLIOTECA DE CIÊNCIAS HUMANAS DA UFC
Maria Josineide Silva Góis
Maxweel Veras Rodrigues

Introdução
O desempenho eficiente e eficaz das organizações
está na ordem do dia, pois a sociedade globalizada não
concebe mais improvisações e amadorismos. São transformações de toda ordem ocorridas com uma rapidez
nunca antes imaginada, o que exige das organizações o
desenvolvimento de habilidades para enfrentar os problemas e a capacidade de interpretar o futuro.
As organizações que não conseguem aumentar a
sua qualidade e melhorar a sua eficiência correm sérios
riscos de não sobreviver. É nesse contexto de incertezas
em relação ao futuro que as universidades brasileiras
estão sendo submetidas a avaliações sistemáticas pelas
agências reguladoras, mantenedores e a sociedade.
A necessidade de melhorar o desempenho das universidades tem induzido à mudança de atitude de seus
gestores na forma de gerenciamento da informação para
a tomada de decisões. Como decorrência das constantes
avaliações, torna-se imperativo que os diversos segmentos da universidade adotem mecanismos que assegurem
a obtenção de informação de forma organizada e sistemática, para garantir um ambiente de qualidade e responder às expectativas da sociedade.
Em presença do exposto, esta pesquisa privilegia a
mensuração de desempenho como ferramenta da gestão a partir do uso de indicadores de desempenho, com
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o propósito de responder à pergunta: como definir um
método de avaliação do desempenho com base em uma
gestão de indicadores para bibliotecas universitárias, visando à eficiência e eficácia dos resultados, de forma a
contribuir com o cenário de avaliação da universidade?
O objetivo geral consistiu em elaborar uma sistemática de avaliação de desempenho baseada em uma
gestão estratégica de indicadores para a biblioteca. Para
tanto, elegeu-se, como objetivos específicos, delinear
um modelo de mensuração do desempenho por meio da
ferramenta de planejamento 5W1H e aplicar a sistemática
de desempenho na Biblioteca de Ciências Humanas da
Universidade Federal do Ceará.
O estudo foi realizado na Biblioteca de Ciências Humanas da UFC no período de janeiro a março do ano de
2009 e pretendeu identificar quais ações podem criar um
ambiente de qualidade, eficiência e eficácia, de forma a
contribuir para a solidificação de uma cultura de avaliação
na universidade.

Mensuração do Desempenho nas Organizações
A obra Theory of the Growth of the Firm, publicada
no ano de 1959, é considerada o marco inicial da determinação dos gestores em obter resultados positivos para as
organizações. A temática aufere destaque quando surge
a ideia de competência organizacional, desde a chamada
visão da empresa baseada em recursos (REZENDE, 2003).
Na atualidade, as dificuldades dos gestores em discutir o
futuro e os multifacetados e complexos desafios a que as
organizações estão sendo submetidas vieram reacender a
discussão em torno do tema (FERNANDES, 2006).
De acordo com Fernandes (2006), a mensuração do
desempenho compreende os esforços empreendidos pela
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organização para atingir os resultados desejados, além de
revelar as facetas dos diversos grupos de interesses, isto
é, do governo, da mídia, dos sindicatos, dos fornecedores, dos clientes, dentre outros, interessados nos resultados das organizações.
Johnston e Clarck (2002) aludem que há quatro propósitos para se adotar a mensuração do desempenho,
quais sejam: a comunicação, a motivação, o controle e a
melhoria. Porém, a mensuração custa muito dinheiro e
poucas organizações calculam quanto tempo e energia
gastam para mensurar o desempenho. Menor número delas ainda calcula se todos os seus sistemas, procedimentos
e horas despendidas compensam o esforço empregado.
Do ponto de vista administrativo, as bibliotecas universitárias não diferem das demais organizações, logo, a
mensuração do desempenho se aplica perfeitamente à
sua realidade, pois, nos dias atuais, mais do que nunca,
todas as organizações, para se tornarem ágeis e competitivas, precisam desenvolver a habilidade de interpretar
e explorar as expectativas e interesses do micro e do macroambiente organizacional.
Nesse contexto, a mensuração do desempenho
apresenta-se como um excelente meio para transformar
o conhecimento administrativo a favor da biblioteca e habilitá-la a enfrentar os desafios e incertezas em relação ao
futuro, já que os recursos são cada vez mais escassos e
somente são liberados em função dos resultados.
De acordo com Lancaster (2004), a biblioteca é a
interface dos recursos de informação disponíveis com a
comunidade de usuários a ser servida. O seu objetivo de
longo prazo é produzir certos resultados na comunidade
a ser atendida e qualquer avaliação a que seja submetida
deve se preocupar em determinar a proporção do êxito
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dessa função, pois a síntese do conjunto de todas as suas
atividades se destina à finalidade precípua de servir, pois
ela é essencialmente uma organização de serviços.
Com as bibliotecas universitárias das IES públicas
não seria diferente, pois são prestadoras de serviços de
informação e têm que atender às necessidades de vários
e conflitantes grupos de interesse, como os mantenedores, os docentes, os discentes, as coordenações de cursos, os departamentos, as unidades acadêmicas, os fornecedores, a administração direta e a sociedade em geral.
As gestões de organizações de serviços revelam-se
desafiadoras para os gestores, pois os serviços possuem
características tangíveis e intangíveis. Acrescente-se, ainda, o agravante de que as necessidades dos consumidores de serviços em geral, e em especial dos usuários de
serviços de informação, mudam tão rápido quanto suas
perspectivas em relação ao modo como suas expectativas
serão satisfeitas (WALKER, 1991).
Johnston e Clarck (2002) alertam que cada detalhe
dos serviços são indicadores importantes para o sucesso
desse tipo de organização, tais como o acesso, a atenção/assistência, o comprometimento, a comunicação, a
competência, a confiabilidade, o conforto, a cordialidade,
a cortesia, o cuidado, a disponibilidade, a estética, a flexibilidade, a funcionalidade, a integridade, a limpeza/atratividade, a responsabilidade e a segurança, fatores determinantes da qualidade dos serviços.
Walker (1991) chama a atenção dos gestores para os
aspectos materiais dos serviços, como o produto, o ambiente e o sistema de entregas. Segundo o autor, o produto tem que ser confiável e corresponder ao propósito,
o ambiente deve refletir a qualidade da organização e o
sistema de entregas deve gozar de eficiência e efetividade.

196

Mensuração de Desempenho nas Organizações:
a Gestão de Indicadores na Biblioteca de Ciências Humanas da UFC

O sistema de entrega nas organizações de serviços
é definido por Walker (1991) como a “embalagem do serviço” e inclui a estocagem e distribuição, o transporte, as
informações aos clientes, o sistema de recebimento de
pedidos, a comunicação, o atendimento, o suporte tecnológico necessário ao desenvolvimento dos processos,
entre outros elementos.
Assim sendo, apresenta-se a seguir a descrição da
sistemática de avaliação de desempenho baseada em
uma gestão estratégica de indicadores para a biblioteca,
com a finalidade de investigar os aspectos materiais dos
serviços, quais sejam o produto, o ambiente e o sistema
de entregas na Biblioteca de Ciências Humanas da UFC.
A análise compreendeu os aspectos relativos a comunicação, atitude das pessoas, informações aos clientes,
atendimento dispensado, processos de serviços, impacto
do ambiente, disponibilidade, atualidade dos documentos
e atendimento às necessidades de informação.

Metodologia
Trata-se de um estudo descritivo, com abordagem
qualitativa e quantitativa, que se utiliza do método funcionalista. Seu desenvolvimento baseou-se no “Roteiro de
Auto-Avaliação Institucional: orientações gerais”, no “Documento de Cursos de Graduação: bacharelado e licenciatura”, do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (SINAES), no “Instrumento para Avaliação da Gestão
Pública – GESPÚBLICA” e na ISO No 11.620/2004 – Norma
Internacional de Organização e Administração de Bibliotecas. Os referidos documentos estabelecem critérios que
objetivam, respectivamente, a qualidade da educação,
dos serviços públicos e dos serviços de informação.
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Os indicadores de desempenho necessários para o
estudo foram selecionados da documentação supracitada
com a finalidade de se proceder ao exame das condições
subjetivas e objetivas do ambiente de serviços da biblioteca, observando-se os aspectos intangíveis dos serviços
prestados à comunidade acadêmica e os aspectos tangíveis dos processos das tarefas desenvolvidas.
Para a coleta dos dados qualitativos, foi desenvolvido um questionário em que são propostas cinco questões
(quatro fechadas e uma aberta), cobrindo o total de 17
indicadores de desempenho estabelecidos e tendo como
parâmetro de referência os documentos “GESPÚBLICA” e
ISO No 11.620/2004 (APÊNDICE A). No questionário, foram propostas opções de respostas baseadas na escala
do SINAES, que, por sua vez, fundamenta-se na escala
psicométrica de Likert.
A partir dos documentos do SINAES, selecionaram-se indicadores para avaliar a idade e a disponibilidade de
títulos e exemplares existentes no acervo, bem como a
capacidade operacional do ambiente de tarefas da biblioteca. Os dados foram obtidos dos relatórios do software
Pergamum de automação e do Relatório da Biblioteca Digital de Teses e Dissertações (BDTD).
O universo populacional foi obtido junto às secretarias dos cursos de graduação e da Pró-Reitoria de Pós-Graduação, cujos cursos funcionam no Centro de Ciências Humanas e Faculdade de Educação e são atendidos
pela BCH/UFC.
Identificaram-se 5.787 matrículas (UFC, 2008), sendo a amostra definida em 376 participantes, o que corresponde a uma margem de erro de ± 5% na hipótese
de p=0,5 (coeficiente de confiança de 95,5%). Exigiu-se,
como critério de inclusão na pesquisa qualitativa, a pre-
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sença do usuário nas dependências da biblioteca, estudando ou fazendo uso de algum serviço.
O passo inicial para o desenvolvimento do estudo
consistiu na elaboração da ferramenta 5W1H (APENDICE
B) que permitiu a diagramação e a visualização do seu
planejamento prático, ou seja, o plano de ação da ferramenta 5W1H (APENDICE C). Seus elementos estruturais (o
quê, como, por quê, onde e quem) descreveram de forma
sintética os caminhos realizados para a consecução dos
objetivos da pesquisa. A ferramenta apresenta o plano de
ação para a avaliação qualitativa, respeitando os indicadores que exercem influência em todo o ambiente de serviços, e a avaliação dos processos internos, que examina a
capacidade produtiva da biblioteca.
Assim, a síntese da sistemática de mensuração desenvolvida pode ser representada no diagrama seguinte.
Figura 1 – Modelo da Sistemática de Mensuração

ESTRATÉGIA DE SERVIÇOS

SISTEMA DE
ENTREGA

Atitude das
pessoas

PRODUTOS

PROCESSOS

Atualidade
Disponibilidade

Eficácia e melhoria

Fonte: Adaptado de Johnston e Clark (2002).
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Os indicadores de desempenho da sistemática de
mensuração foram classificados em globais e específicos,
sendo aqueles os que exercem impacto em todo o ambiente de serviço e estes os que estão relacionados ao
ambiente de tarefas dos processos internos.
A expressão matemática que representa a sistemática de mensuração proposta para identificar o nível de
eficiência da biblioteca é consequência da aplicação da
fórmula a seguir descrita:
Avaliações Setoriais x 0,40 +
Total Avaliação Máx. Setorial

Avaliação Máx. Global x 0,60 = X
Total Avaliação Máx. Global

Os parâmetros ou valores numéricos fixados arbitrariamente estão assim definidos:
• a nota máxima do indicador é 5 e a mínima, 1;
• a avaliação setorial tem peso 0,40;
• a avaliação global tem peso 0,60.
O estabelecimento de pesos diferentes é justificado
pelo impacto do indicador. Assim, para o conjunto de indicadores que compõem a avaliação global, convencionou-se o peso de 0,60%, porque o desempenho da biblioteca
está sendo avaliado diretamente pelos principais agentes
interessados no seu funcionamento.
Os indicadores globais desse modelo são considerados prioritários na avaliação de organizações de serviços
de qualquer natureza e se caracterizam por ser abrangentes e exercer pressão e influência na percepção individual
dos clientes de serviços.
O peso dos indicadores setoriais corresponde a
0,40, porque se referem à avaliação do desempenho dos
clientes internos, responsáveis pelo ambiente de tarefas.
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O objetivo é obter informações-chave relevantes a respeito da efetividade dos serviços que eles entregam para o
cliente/usuário final da biblioteca.
Concluída a apresentação resumida da sistemática
de mensuração desenvolvida, selecionaram-se, por questões metodológicas, os apêndices A (questionário), B (ferramenta 5W1H), C (plano de ação 5W1H) e D (quadro de
consolidação dos resultados da pesquisa), a fim de expor
a síntese do estudo.

Análise dos Resultados
O quadro de consolidação dos resultados da pesquisa (APÊNDICE D) exibe a síntese da pesquisa desenvolvida. A investigação qualitativa revelou o julgamento
da realidade percebida pelos usuários. Os indicadores do
sistema de entrega referentes à atitude do pessoal, quais
sejam cortesia e educação, demonstração de interesse
pelo usuário, receptividade dos servidores e qualidade
do atendimento dispensado aos usuários, são percebidos
como satisfatórios, pois a biblioteca obteve o conceito 3,
equivalente a um desempenho aceitável, ou seja, bom.
Nos indicadores de avaliação do ambiente de serviços (formas de acesso, adequação/quantidade do mobiliário disponibilizado e iluminação), a biblioteca também obteve resultados positivos, prevalecendo o conceito 3 que
designa um desempenho aceitável, ou seja, bom.
O indicador de disponibilidade de equipamentos de
informática obteve conceito 1, equivalente a desempenho
muito fraco, insuficiente. O resultado desfavorável era
previsível, pois o diagnóstico realizado na BCH/UFC apontava a insuficiência de equipamentos de informática disponibilizados e a fragilidade do serviço de manutenção.
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No indicador de adequação do horário de funcionamento, obteve-se o conceito 2, equivalente a desempenho
fraco, regular. No momento, a biblioteca não consegue
atender plenamente a demanda dos serviços requeridos
pela comunidade, pois não permanece aberta nos finais
de semana, mesmo contando com a colaboração de bolsista e de pessoal terceirizado, tendo sido essa a grande
queixa dos usuários.
Percebe-se que houve forte relação de causa e efeito
entre os indicadores selecionados, em que os resultados de
um interferiram nos resultados do outro. O impacto é significativo, principalmente nos indicadores de avaliação global,
que relacionam a dimensão de sistema de entrega, compreendendo a avaliação do ambiente de serviços e considerando aspectos da estrutura física, como a acústica, a climatização, a avaliação da sala de estudo, que receberam conceito
2, com a dimensão de infraestrutura de equipamentos, que
obteve o pior resultado, ou seja, conceito 1, pressionando
a queda dos resultados do nível de eficiência da biblioteca.
Foram levantados indícios de lacunas na adequação
dos espaços de trabalho e de estudo, o que se revelou por
meio das reclamações a respeito da existência de barulho de
telefones, conversas, calor, falta de ventilação, entre outros.
Os indicadores ambientais de limpeza e segurança obtiveram o melhor índice de avaliação, receberam o
conceito 4, considerado desempenho forte, ótimo. O resultado é significativo, pois o fluxo de pessoas que transitam no ambiente é expressivo, no entanto, a biblioteca
consegue manter-se asseada durante todo o expediente,
não obstante o número de pessoas circulando por treze
horas ininterruptas. Quanto à segurança, os resultados
revelam que os funcionários da recepção estão devidamente orientados.
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Os indicadores de idade do acervo (1998 a 2008) e
disponibilidade de exemplares objetivaram obter indícios
acerca da expansão e atualização da coleção da biblioteca, ou seja, do cumprimento legal da política de desenvolvimento do acervo, a fim de atender aos aspectos legais
de avaliação dos cursos da universidade.
O acervo recebeu conceito 3 no quesito idade e, em
relação à disponibilidade de exemplares, foi reprovada
pelos participantes da pesquisa. A investigação quantitativa revelou que 19,79% (TABELA 1) da coleção têm em
média dez anos de idade e 55,89% (TABELA 2) dos títulos
possuem exemplar único.
Tabela 1 – Distribuição do Acervo de Livros da BCH/UFC
por Idade no Catálogo On-line de Acesso Público – OPAC
Publicados entre os Anos de 1998 a 2008
Período de publicação
1900-1997
1998-2008
Total

Títulos
f
%
14.522
77,65
4.181
22,35
18.703
100

Exemplares
f
%
34.496
80,21
8.510
19,79
43.006
100,00

Fonte: Pergamum (UFC, 2008a).

Tabela 2 – Distribuição do Acervo da BCH/UFC por Quantidade de Exemplares no Catálogo On-line de Acesso
Público – OPAC
Quantidade de exemplares
1
2
3
4
5
Mais de 6 exemplares
Total

Títulos
f

%

10.454
3.415
2.008
817
574
1.435
18.703

55,89
18,26
10,74
4,37
3,07
7,67
100

Exemplares
%
10.454
6.830
6.024
3.268
2.870
13.560
43.006

24,31
15,88
14,01
7,6
6,67
31,53
100

Fonte: Pergamum (UFC, 2008a).
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A investigação dos processos internos no setor de
circulação de material viabilizou identificar os picos de
atendimentos realizados pelos operadores. Identificado o
horário de atuação do operador, os dados permitem um
melhor gerenciamento dos membros da equipe. O relatório de circulação de materiais por operador registrou
85.528 operações, revelando as movimentações do atendimento de empréstimo e devolução do material bibliográfico. Os resultados da investigação podem ser observados na Tabela 3.
Tabela 3 – Índice de Atendimentos Realizados pelos Operadores da BCH/UFC por Operação Realizada – Empréstimo/renovação
Atendimentos realizados
ProdutiviEmpréstimo Devoluções
Total
dade dos
operadores
f
%
f
%
f
%

Média
f

%

Op.1

7.465 17,52 8.131 18,94 15.596 18,23 7.798 18,23

Op.2

8.157 19,15 7.863 18,31 16.020 18,73 8.010 18,73

Op.3

7.426 17,43 6.906 16,09 14.332 16,76 7.166 16,76

Op.4

4.153 9,75 3.561 8,29 7.714

Op.5

9.333 21,91 9.147 21,31 18.480 21,61 9.240 21,61

Op.6

4.851 11,39 5.997 13,97 10.848 12,68 5.424 12,68

Op.7

1.213 2,85 1.325 3,09 2.538

Total

9,02

2,97

3.857

1.269

9,02

2,97

42.598 100 42.930 100 85.528 100 42.764 100

Fonte: Pergamum (UFC, 2008c).

No caso do processamento técnico do material bibliográfico (Tabela 4), não existia um padrão interno de
referência. A partir desse estudo, foi possível acompanhar
o desempenho da equipe, elegendo-se um padrão interno de referência que favoreça o controle e o cumprimento
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de metas previamente estabelecidas, com o objetivo de
concretizar o planejamento, a efetividade dos processos
internos e a consecução da atividade-fim da biblioteca.
Tabela 4 – Índice de Produtividade dos Operadores da BCH/
UFC na Alimentação do Catálogo Bibliográfico – Registro
de Movimentação de Campos.
Alimentação do catálogo bibliográfico –
registro de movimentação de campos
Operadores

Inseridos
F

Alterados Excluídos

%

F

%

F

%

Total

Média

f

f

%

%

Op.1

4.198

12,35 2.167 17,92 576 18,18 6.941 14,08 2.314 14,08

Op.2

4.816

14,15 1.933 15,99 382 12,06 7.131 14,47 2.377 14,47

Op.3

2.104

6,18 1.890 15,63 677 21,37 4.671 9,48 1.557 9,48

Op.4

5.318

15,63

132

4,19 5.716 11,6 1.905 11,6

Op.5

3.185

9,36 1.272 10,55 230

7,26 4.687 9,51 1.562 9,51

Op.6

14.406 42,33 4.559 37,71 1.170 36,94 20.135 40,86 6.712 40,86

Total

34.027

266

2,2

100 12.087 100 3.167 100 49.281 100 16.427 100

Fonte: Pergamum (UFC, 2008b).

Os resultados quantitativos da investigação, embora possam parecer irrelevantes para os clientes, transformam em números as ações dos operadores de serviços e
permitem visualizar a dinâmica de funcionamento da biblioteca, possibilitando o monitoramento das operações,
a análise de variações da produtividade e a intervenção
por meio da implantação de ações corretivas.
Vale ressaltar, em relação à análise qualitativa, que
as opiniões dos usuários são subjetivas e dependentes
das circunstâncias existentes quando da realização da
pesquisa. Esses indicadores de avaliação da atitude do
pessoal estão sujeitos a fatores intervenientes, incluindo a
qualidade da comunicação e fatores emocionais, ou seja,
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requerem a empatia entre o prestador de serviços e aquele que recebe o serviço.
Observa-se, também, que a biblioteca não tem conseguido crescer no mesmo ritmo em que cresceu a demanda por seus serviços. Os principais fatores que afetam a eficiência da prestação de seus serviços são a dependência da tecnologia de informação e comunicação,
a dependência financeira, a burocracia e a velocidade de
geração de novas informações, fato impeditivo de que ela
atenda de forma rápida e precisa as necessidades e expectativas de seus usuários.
Os resultados de avaliação do ambiente de serviços
que compõem o eixo do sistema de entrega dos serviços
na biblioteca incidiram negativamente no índice de eficiência, pois toda e qualquer frustração do usuário nesse momento interfere na avaliação do desempenho de serviços.
As adversidades enfrentadas pela BCH/UFC vão desde insuficiência de pessoal para dar suporte tecnológico
à insuficiência e renovação dos equipamentos de informática. A biblioteca trabalha no limite; os resultados da
análise de produtividade revelam a ausência de alinhamento da equipe, pois uns produzem mais e outros menos. Aqueles operadores que estão nos horários de pico
de funcionamento da biblioteca apresentam menor desempenho. Conclui-se que as horas não trabalhadas em
função das adversidades tecnológicas têm um custo alto
para a eficiência e a eficácia dos resultados.

Conclusão
A revisão de literatura que respaldou o desenvolvimento do estudo resultou na elaboração e aplicação da
sistemática de mensuração da biblioteca, restando cons-

206

Mensuração de Desempenho nas Organizações:
a Gestão de Indicadores na Biblioteca de Ciências Humanas da UFC

tatadas a universalidade das funções da administração e
a atualidade dos conceitos de eficiência e eficácia, cada
vez mais em discussão. As principais teorias presentes na
revisão de literatura que respaldam o desenvolvimento
dessa investigação estão subsumidas na ideia de que:
• administrar exige bom senso por parte dos gestores e requer conhecimento e disciplina para sistematizar a informação a respeito da organização;
• nas organizações existem diversos grupos de interesses e as expectativas dos stakeholders são múltiplas e nem sempre coincidem;
• a mensuração do desempenho organizacional é
essencial para garantir a eficiência e a efetividade
dos resultados e, consequentemente, vital para a
sobrevivência das organizações;
• os indicadores de desempenho são instrumentos
da gestão que organizam ações, dão visibilidade
aos resultados e permitem elaborar conclusões
relevantes para respaldar a tomada de decisão nos
diversos níveis da organização;
• a imagem da organização depende da qualidade do
serviço fornecido;
• há uma preocupação dos organismos nacionais e
internacionais em disseminar o uso de linguagem
comum e de padronizá-la para auxiliar gestores a
gerenciar a informação administrativa.
O modelo de sistemática de mensuração desenvolvido e aplicado na BCH/UFC enfatiza os diversos componentes da realidade da biblioteca e permite a análise
comparativa dos fenômenos observados, resultando na
identificação do nível de sua eficiência. Caracteriza-se
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pelo predomínio da abordagem qualitativa dos componentes intangíveis das organizações de serviços (atenção/
assistência, confiabilidade, cordialidade, cortesia, cuidado, disponibilidade, estética, funcionalidade, integridade,
limpeza/atratividade, responsabilidade e segurança), que
exercem forte influência nos resultados finais da biblioteca, além de permitir a análise dos componentes tangíveis
do ambiente de tarefas, observando-se os registros diários de produção dos processos internos. Esse modelo
destaca-se por priorizar os indicadores de avaliação global que impactam todo o ambiente de serviços, atribuindo
a esses um peso maior do que o atribuído aos indicadores
setoriais, referentes ao ambiente de tarefas.
Com relação aos resultados quantitativos da investigação, embora possam parecer irrelevantes para os clientes, transformam em números as ações dos operadores
de serviços e permitem visualizar a dinâmica de funcionamento da biblioteca, além de possibilitar o monitoramento
das operações, a análise de variações da produtividade e a
intervenção por meio da implantação de ações corretivas.
Conclui-se que a implantação de uma sistemática
de avaliação de desempenho na biblioteca propicia a
identificação do que é fundamental, induz à prática do
planejamento, favorece as mudanças e, p
 rincipalmente,
produz subsídios para que os gestores tomem decisões
embasadas em informações seguras e confiáveis. O instrumento de mensuração desenvolvido mostra-se eficien
te e de fácil aplicação. As fontes de informação necessárias para a sua realização encontram-se disponíveis e
acessíveis no cotidiano.
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Apêndice A – Questionário
UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ
Mestrado Profissional em Políticas Públicas Educacionais – POLEDUC
QUESTIONÁRIO
Usando uma escala de 1 a 5, como você avalia/percebe ou qual o seu grau
de satisfação em relação ao desempenho da Biblioteca de Ciências Humanas da UFC. Assinale um X sobre o número para indicar a sua resposta.
Legenda:
Conceito 5
Conceito 4
Conceito 3
Conceito 2
Conceito 1

equivale
equivale
equivale
equivale
equivale

a
a
a
a
a

desempenho forte, o melhor possível, excelente.
desempenho forte, ótimo.
desempenho aceitável, bom.
desempenho fraco, regular.
desempanho muito fraco, insuficiente.

1 Como você avalia os servidores da biblioteca quanto a:
Cortesia e Educação
5
Demonstração de interesse pelo usuário
5
Receptividade do servidor
5
Qualidade de atendimento dispensado aos usuários
5
Adequação do horário de funcionamento
5

2
2
2
2
2

1
1
1
1
1

2 Qual o seu grau de Satisfação em relação aos livros (acervo) quanto:
Atende as suas necessidades de informação
5 4 3 2
Disponibilidade de exemplares para empréstimo
5 4 3 2
Idade dos livros (são atualizados?)
5 4 3 2

1
1
1

3 Qual o seu grau de Satisfação quanto a:
Disponibilidade de Equipamentos de Informática
Mobiliário e adequação em quantidade suficiente

5
5

4
4
4
4
4

4
4

3
3
3
3
3

3
3

2
2

1
1

4 Qual o seu grau de Satisfação quanto aos aspectos ambientais:
Acústica (barulho)
5 4 3
Climatização
5 4 3
Formas de Acesso (escada, rampa e elevador)
5 4 3
Iluminação
5 4 3
Limpeza
5 4 3
Salas de estudo disponibilizadas
5 4 3
Segurança
5 4 3

2
2
2
2
2
2
2

1
1
1
1
1
1
1

5 Se possível, comente ou faça considerações a respeito dos itens acima
propostos ou sobre a avaliação geral da biblioteca?
Comentário:____________________________________________________________
______________________________________________________________________
Obrigado(a) por sua atenção!

Mensuração de Desempenho nas Organizações:
a Gestão de Indicadores na Biblioteca de Ciências Humanas da UFC

211

Apêndice B – Ferramenta 5W1H da Biblioteca
Quadro 2 – Ferramenta 5W1H da Biblioteca
BIBLIOTECA DE CIÊNCIAS HUMANAS
PLANO DE AÇÃO 5W1H
OBJETIVO

Todo o ambiente da Biblioteca

SETOR
RESPONSÁVEL
No

Promover a eficiência, a eficácia e efetividades dos serviços

O QUÊ

Coordenação da Direção
COMO

POR QUE

Sistema de 1 - Realizando
1 - Para identificar a
Entrega
pergunta de opinião
qualidade do sistema de
em relação à atitude do entrega
pessoal da Biblioteca

1

QUEM ONDE QUANDO
Diretoria
Equipe

BCH

Semestral

Para conhecer o impacto
Diretoria
da infraestrutura e da
Equipe
estrutura física no ambiente
de serviços

BCH

Semestral

2 - Realizando pesquisa
de opinião para
2 - Para verificar a atividade
verificar o desempenho do cumprimento da missão
da Biblioteca no
da Biblioteca
atendimento às
necessidades dos
stakeholders
3 - Para subsidiar ações que
conduzam a:
eficácia: fazer a coisa certa;
eficiência: fazer certo as
coisas;
equidade: a imparcialidade
no fazer.

2
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O ambiente Realizando pesquisa de
de serviços opinião sobre a infraestrutura e da estrutura
física disponibilizada
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Apêndice C – Plano de Ação da Ferramenta 5W1h
Quadro 3 – Indicadores de Desempenho Global da Biblioteca
BIBLIOTECA DE CIÊNCIAS HUMANAS
PLANO DE AÇÃO 5W1H
Todo o ambiente da Biblioteca

SETOR
RESPONSÁVEL

Direção

P R O P Ó S I T O Promover a eficiência, a eficácia e efetividade dos serviços.
GERAL
OBJETIVO INDICADOR META
No
RESULTADO ESPERADO ESCALA

1

2

Cortesia e
Educação
Identificar a
qualidade do
sistema de
entrega

Identificar a
qualidade do
sistema de
entrega

A x 100
B
Sendo:
A = Soma dos
valores indicados
pelos usuários da
Biblioteca
B = o número de
usuários que responderam à pesquisa
Demonstração
de Interesse pelo
Usuário
A x 100
B
Sendo:
A = Soma dos
valores indicados
pelos usuários da
Biblioteca
B = o número de
usuários que responderam à pesquisa

Conceito 4
desempenho forte

Conceito 4
desempenho forte

>0% e <10% desempenho muito
fraco, insuficiente.
>=10% e <20% desempenho fraco,
regular.

1
2

>=20% e <30% desempenho
aceitável, bom.

3

>=30% e <30% desempenho forte,
ótimo.

4

>=40% e <50% desempenho forte,
excelente.

5

>0% e <10% desempenho muito
fraco, insuficiente.
>=10% e <20% desempenho fraco,
regular.

1
2

>=20% e <30% desempenho
aceitável, bom.

3

>=30% e <30% desempenho forte,
ótimo.

4

>=40% e <50% desempenho forte,
excelente.

5
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Apêndice D – Consolidação dos Resultados da Pesquisa
Biblioteca de Ciências Humanas da UFC – Sistemática de Mensuração do Desempenho
Período Avaliativo: 2008.2

Data: março 2009

CONSOLIDAÇÃO DOS RESULTADOS

INDICADORES SETORIAIS

INDICADORES

AVALIAÇÃO
MÁXIMA

SETOR

SETOR

Índice de Prod. dos Operadores, Movimentação do Bibliográfico

4

5

Índice de Prod. da biblioteca, Movimentação do Bibliográfico

4

5

Índice de Prod. dos Operadores, Mov. Catálogo de Autoridade

4

5

Índice de Produtividade da biblioteca ou Catálogo de Autoridade

4

5

Índice de captação da Produção de TD do CH/UFC

5

5

Índice de captação da produção de TD por Programa de PGrad

5

5

Idade do Acervo disponibilizado no OPAC (1998 a 2008)

2

5

Índice dos Títulos Disponíveis no OPAC com até 3 exemplares
Índice de atendimentos realizados por operadores por
Operação-Empréstimo/Renovação
TOTAL

2

5

INDICADORES

INDICADORES DE DESEMPENHO GLOBAIS

AVALIAÇÃO

5

5

35

45

GLOBAL

GLOBAL

Cortesia e Educação

3

5

Demonstração de Interesse pelo Usuário

3

5

Receptividade dos Servidores

3

5

Qualidade do Atendimento Dispensado aos Usuários

3

3

Adequação do Horário de Funcionamento

2

5

Avaliação qualitativa da idade da coleção do OPAC

3

5

Avaliação qual da disponibilidade de exemplares para empréstimo

2

5

Avaliação qualit. da coleção - Atend. das Necessidades de Informação

3

5

Disponibilidade de Equipamento de Informática

1

5

Adequação e quantidade do Mobiliário disponibilizado

3

5

Acústica do ambiente de serviço

2

5

Climatização do ambiente de serviço

2

5

Formas de Acesso do ambiente de serviço

3

5

Iluminação do ambiente de serviço

3

5

Limpeza do ambiente de serviço

4

5

Segurança do ambiente de serviço

4

5

Índice de avaliação das Salas de Estudo

2

5

TOTAL

46

85

PESOS
AVALIAÇÃO SETORIAL
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Mensuração de Desempenho nas Organizações:
a Gestão de Indicadores na Biblioteca de Ciências Humanas da UFC

40%

MÉTODO DE GESTÃO PARA BIBLIOTECAS UNIVERSITÁRIAS
FUNDAMENTADO NO BALANCED SCORECARD
Eliene Gomes Vieira Nascimento
Maxweel Veras Rodrigues

Introdução
O conceito de sociedade do conhecimento, que
emerge no final do século passado e início deste, deve-se
a duas características presentes, de modo marcante e determinante, em nosso cotidiano. Conforme argumenta
Köche (1997), a primeira delas diz respeito à busca pelo
conhecimento no processo decisório das ações humanas.
A segunda constitui a revolução que o conhecimento faz
ao provocar mudanças nas decisões, nos critérios e nos
parâmetros das organizações.
Nessa perspectiva, o conhecimento torna-se indispensável à construção de uma base teórica para projetar e
desenvolver qualquer ação humana. A execução de qualquer ação deve ser planejada com bastante rigor: o improviso já não é mais aceitável. O conhecimento passa a
ser fundamental para o sucesso de qualquer empreendimento, seja ele comercial, governamental, cultural, educacional ou relacionado a qualquer outra ação que exija
reflexão e resultados satisfatórios.
González de Gómez (2002) descreve a sociedade da
informação como aquela em que o regime de informação
caracteriza e condiciona todos os outros regimes – sociais,
econômicos, culturais – das comunidades e do estado.
Assim, a sustentabilidade de um modelo de sistema
social como o da sociedade da informação está diretamente ligada às possibilidades de acesso à informação: o
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ser social que “migrou” da sociedade industrial para a da
informação deve ter condições de responder aos novos
imperativos dessa nova estrutura de relações e de produção. Esse ser social necessita de suporte informacional
para que possa realizar suas aspirações e aquelas que a
própria sociedade demanda (UNGER; FREIRE, 2005).
De acordo com Silva Neto e Serri (2007, p.178),
além das variações de rótulos ou metáforas sobre a natureza de nossa sociedade atual, evidenciam-se mudanças
profundas que transformam todos os campos das ideias
e das ações humanas, entre os quais destaca-se o campo
da educação:
[...] porque ele é um território-termômetro de onde
emergem múltiplas discussões sobre a incapacidade
de acolhimento, principalmente dos seguimentos
sociais mais carentes, pelas políticas públicas com as
promessas de ampliação de escolas e a melhoria da
qualidade do ensino.

Diante dessa realidade, encontram-se as instituições de ensino superior (IES) que, afetadas por essas profundas transformações, levaram seus gestores a enfrentar
novos e complexos desafios, advindos das demandas e
exigências de um mundo marcado por um processo de
competitividade cada vez mais presente nas organizações.
As visíveis mudanças oriundas da expansão das IES
geram grandes expectativas para as localidades onde são
implantadas e trazem novas demandas em relação à estrutura física, aos aspectos de natureza administrativa e,
sobretudo, à importância que deverá assumir o planejamento estratégico relacionado às atividades acadêmicas
que visam ao atendimento de novas exigências na formação do profissional contemporâneo.
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Sob essa ótica, apresenta-se a biblioteca universitária como espaço informacional que, devidamente mobilizado, converter-se-á em equipamento estratégico da
maior importância para o alcance das novas formas de gerenciamento das IES. A biblioteca universitária tem como
papel principal subsidiar as diversas ações em que a tomada de decisão é requerida, seja na esfera acadêmica,
administrativa ou cultural da instituição a que pertence.
Assim, considera-se de importância capital envidar
esforços em estudos e pesquisas sobre essa questão. Um
dos caminhos seria buscar parâmetros de mensuração de
desempenho e proceder à elaboração de métodos que
possibilitem gerenciar a estratégia e as atividades operacionais por intermédio de indicadores de desempenho
elaborados especificamente para a biblioteca universitária, ou seja, fazer uso da gestão estratégica.

Biblioteca Universitária: Conceito, Características, Estrutura e Missão
Talvez a definição mais geral ou familiar de biblioteca seja a de uma instituição milenar que abriga coleções
destinadas a prover demandas específicas de informações. Esse conceito revela seu caráter institucional, independentemente de prestar serviço para uma determinada comunidade ou de ser um setor ou departamento de
determinadas instituições, como é o caso das bibliotecas
que pertencem às universidades. São constituídas, como
qualquer outra instituição, a partir de uma estrutura organizacional, dividida por seções departamentais, com funções e atividades específicas na oferta de produtos e serviços especializados em informação, de responsabilidade
dos profissionais do campo das Ciências da Informação e
da Biblioteconomia.
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Silva et al (2006, p.3) acentuam que:
Por se tratar de biblioteca com estrutura voltada para
oferecer acesso à busca informacional de uma elite da
sociedade brasileira em termos educacionais, a Biblioteca Universitária necessita gerenciar mais do que o
acervo. Precisa, como razão de sua existência, gerenciar conteúdos depositados em suas estantes, pois
toda vez que um bibliotecário faz catálogos, classifica
e distribui o acervo, ele está gerenciando conhecimentos, amplificando o acesso e agregando valor.

Desse modo, compreende-se a necessidade da adoção de uma gestão estratégica para gerir resultados positivos com o propósito de administrar os recursos disponíveis e ajudar os gestores na tomada de decisão, sempre
tendo em mente os princípios da biblioteca universitária
e a missão da instituição maior em que ela está inserida,
que é a universidade.

Gestão em Bibliotecas Universitárias
As organizações, de um modo geral, têm buscado
novas estratégias de ações para se firmarem no mercado
competitivo e exigente em termos de qualidade e inovação.
Diante dessa realidade, os administradores encontram-se
numa situação em que precisam saber estruturar suas organizações de modo diferente, para atender melhor um
mercado em constante transformação e se adequar às imposições de um ambiente também mutável. Entre outras
medidas a serem tomadas pelos gestores, destaca-se a revisão das estruturas de funcionamento de sua organização,
na tentativa de adequar-se às pressões mercadológicas.
Conforme Oliveira (2002, p.6), a biblioteca universitária é afetada sob o seguinte aspecto:
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Sob um ponto de vista ainda mais pragmático, a estrutura da biblioteca universitária é afetada, em primeira
instância, pelos serviços e produtos ofertados, pelo
estilo gerencial adotado e pela tecnologia utilizada
pela organização para desenvolver os trabalhos internos. Estes, por sua vez, sofrem um impacto e são, em
grande medida, determinados pela missão da organização e pelas tendências relativas às pessoas.

Com a introdução e o uso intensivo de tecnologias
de informação e comunicação (TIC), as bibliotecas universitárias passaram por mudanças na sua reorganização
e começaram a incorporar novos modelos de gerenciamento da informação para melhor servir a comunidade
universitária e a sociedade em geral. Contudo, destacam
Oliveira et al (2006, p.341),
ela [a biblioteca] precisa estar atenta às forças positivas e negativas no processo de mudança. A mudança
só ocorrerá quando as forças de apoio e suporte
aumentarem e quando diminuírem as forças de resistência e oposição.

No intuito de acompanhar esse novo fenômeno contemporâneo, assim como de reconhecer seu valor social,
as unidades de informação que trabalham diretamente
com a organização e a disseminação da informação têm
buscado se adequar aos novos paradigmas administrativos e aos novos modelos gerenciais, na tentativa de inserir
novas técnicas e tecnologias que proporcionem melhorias
nos processos, nos produtos e na prestação dos serviços
ofertados. Incluem-se, nesse conjunto, as mudanças operadas no contexto das bibliotecas universitárias.
Conforme afirmação de Prado e Abreu (2005, p.108),
“alguns estudos apontam diversas deficiências que impedem muitas bibliotecas universitárias de cumprir este im-
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portante papel”. Essas deficiências vão desde a falta de
adoção de padrões/modelos ou critérios comuns de organização e prestação de serviços até a inexistência de
regulamentos/regimentos que determinem a estrutura e
a competência das bibliotecas nas IES em que estão inseridas. Assim, os resultados de muitas bibliotecas universitárias no Brasil ficam comprometidos.
Andrade (2004, p.42) observa que
uma das maiores deficiências na administração de unidades de informações brasileiras é a carência de instrumentos gerenciais que permitam o levantamento e
a avaliação do desenvolvimento dos trabalhos [...].

Essa afirmativa permite uma discussão sobre a carência na elaboração de planejamento estratégico de bibliotecas universitárias.
O gestor deverá conhecer tanto a realidade interna
como a externa, pois, somente assim, sua percepção será
capaz de gerir políticas de gestão eficientes para monitorar e aprimorar a satisfação dos usuários, a qualidade
de serviços, o gerenciamento eficiente da produção, entre
outros fatores. Tudo isso sempre tendo como premissa
básica os objetivos da organização em questão – a biblioteca universitária.

Considerações sobre o Balanced Scorecard (BSC)
A revisão de literatura referente ao tema proposto
foi reveladora da existência de trabalhos alusivos ao BSC
e sua utilização na gestão universitária. Contudo, apesar
de grandes empresas de consultorias brasileiras usarem
o BSC como ferramenta estratégica e de instituições também públicas utilizarem indicadores de desempenho,
pode-se dizer que ainda existe pouca divulgação sobre a
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implantação de casos específicos em se tratando de bibliotecas universitárias brasileiras.
Santos (2002), por exemplo, apresenta um estudo
de caso numa empresa automobilística brasileira em que
o método de implementação difere em alguns pontos da
proposta de Kaplan e Norton (1997), autores do BSC. As
diferenças metodológicas no estudo de Santos são relativas ao envolvimento das pessoas e abrangem apenas
algumas áreas da empresa. A equipe investigada é composta por uma parcela pequena da empresa, e um consultor externo e os altos executivos não participaram da
implementação do método proposto.
Sobre o BSC, Pessoa (2000) destaca a escassez de
literatura na área de gestão universitária e desenvolve um
modelo de gestão para as universidades federais brasileiras
fundamentado nessa ferramenta. O modelo é voltado ao
monitoramento, de forma integrada, das diversas iniciativas organizacionais, no sentido de auxiliar a racionalização
do uso dos recursos humanos e dos materiais disponíveis.
Lima (2003), em pesquisa específica sobre o assunto, faz um ajuste do BSC às universidades fundacionais
catarinenses, buscando atuar, no que diz respeito à comunicação e ao entendimento da estratégia, em todos
os níveis hierárquicos, na identificação e na alocação de
recursos para ações estratégicas e na sinergia entre as
unidades de negócio.
Figueiredo (2002) utiliza a sistemática teórica do
BSC na apresentação de sua proposta de modelo que permite, a partir dos fatores críticos do sucesso da empresa,
identificar e estruturar os seus indicadores estratégicos,
além de estabelecer mecanismos de contínua atualização dessa estrutura, considerando as revisões táticas e
estratégicas recomendadas. O modelo proposto foi testa-
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do num estudo de caso desenvolvido numa empresa do
ramo têxtil e revisto após a sua validação.
Os modelos desenvolvidos pelos trabalhos citados
serviram como base de inspiração e fonte de pesquisas
que respaldaram o uso do BSC como ferramenta de gestão que contribui na sua implementação e auxilia as instituições públicas a refletirem sobre a eficiência e a eficácia
de sua gestão.
Conforme Kaplan e Norton (2004), o BSC surgiu co
mo um princípio de medição de desempenho, cujas avaliações financeiras e não financeiras proporcionam uma
visão abrangente do desempenho da empresa/instituição
aos administradores. Assim sendo, tornar uma estratégia
clara por meio do planejamento é somente uma fase necessária ao sucesso da prática estratégica, porém sua implantação depende da disposição e da abrangência que o
planejamento alcança. Isso é possível
quando as condições ambientais condicionam seu
melhor curso e seus indicadores são definidos independentemente da vontade deliberada da organização. (TAVARES, 2000, p.331).

Dessa maneira, o BSC tem sido considerado, conforme as pesquisas sobre o tema, um forte aliado ao processo de planejamento estratégico, tendo como um dos
principais diferenciais a definição de indicadores capazes
de determinar o ponto de partida para a prática do plano,
além de acompanhar e controlar toda a realização da gestão, num processo contínuo.
O BSC mede o desempenho da organização por
meio de quatro perspectivas – da responsabilidade financeira, dos clientes, dos processos internos e da aprendizagem e crescimento. Kaplan e Norton (1997) esclarecem
sobre a possibilidade de ser acrescentadas outras pers-
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pectivas ou até mesmo de se substituir as propostas do
modelo original, de acordo com a realidade de cada organização. Dessa maneira, evidenciam-se suas potencialidades e sua viabilidade como ferramentas de gestão estratégica face às necessidades e aos problemas enfrentados
pelas bibliotecas universitárias.

Procedimentos Metodológicos
O estudo foi realizado em uma biblioteca universitária de uma universidade pública federal, sendo reconhecida nacionalmente e considerada uma biblioteca atuante
na área de saúde. Atende cursos de graduação e pós-graduação na área de saúde e seus serviços são divididos em
duas seções: assistência ao leitor e seleção e indexação.
Na investigação sobre o histórico e o funcionamento
da biblioteca pesquisada, utilizaram-se, como subsídios
para definir a unidade selecionada, o site da instituição,
entrevistas com o diretor do sistema de bibliotecas e com
a diretora da própria biblioteca e a análise de documentos, como o guia de serviços da biblioteca da saúde, o
manual de estrutura, normas e procedimentos administrativos da biblioteca universitária (1998), o regimento da
biblioteca da Faculdade de Medicina (1969) e o relatório
de atividades (2006, 2007, 2008).
A tentativa de elaborar um método capaz de desenvolver um elo entre os aspectos operacionais, táticos e
estratégicos da biblioteca universitária foi atividade desta pesquisa, que deu origem à proposta do uso do BSC
como ferramenta para verificar se a gestão estratégica
está condizente com a missão e a visão da instituição.
Entre as abordagens de construção e de implementação de BSC sugeridas por vários autores, observou-se
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que o modelo original de Kaplan e Norton sofre alterações
dependendo da origem, da dimensão e da característica
da organização em destaque.
Após a revisão da literatura, definiu-se como base
teórica o modelo original de Kaplan e Norton (1997) e os
processos definidos por Pessoa (2000) e Freitas (2005).
O método proposto apresenta-se em 9 (nove) etapas, conforme a seguir: definir a unidade organizacional
selecionada; estabelecer ou definir a visão e a missão da
organização; proceder à análise swot; determinar estratégias globais; definir perspectivas; selecionar objetivos estratégicos; definir indicadores e metas para cada objetivo;
sugerir ações estratégicas e elaborar o mapa estratégico.
O processo de implantação foi descrito pela análise
das quatro perspectivas: perspectiva de responsabilidade
social, dos clientes, dos processos internos e do aprendizado e crescimento.

Aplicação das Etapas do Método Proposto
A primeira etapa consistiu na seleção de uma unidade dentro da organização e na avaliação de suas características. Como cada organização tem suas particularidades e pode construir seu próprio modelo de gestão,
tornou-se essencial a identificação das relações entre a
unidade escolhida e a organização por meio dos objetivos, dos temas corporativos e de suas relações com as
demais unidades.
Para esse levantamento fez-se necessária a realização de entrevistas com os principais envolvidos nos níveis
de divisão e de direção da unidade organizacional, objetivando conhecer dados relevantes da organização, tais
como histórico, planejamento estratégico, produto, pro-
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cessos e clientes. Nessa etapa, selecionou-se uma biblioteca setorial para desenvolver as etapas propostas pelo
método.
No desenvolvimento da segunda etapa, fez-se uma
análise criteriosa das declarações registradas nos diversos
documentos já existentes na organização. Assim sendo,
verificou-se a necessidade de esclarecer aos envolvidos
na elaboração do método que a visão é a situação pretendida pela unidade por um determinado período de tempo
e que, no enunciado da missão, deve ser explicitado o
campo de ação da organização. Dessa forma, procedeu-se a uma coleta de dados por intermédio de entrevista com diretores, chefes, funcionários e colaboradores,
sempre na tentativa de interpretar corretamente a visão
e a missão da unidade em estudo. Com o uso desses dados, a interpretação e a descrição da missão e da visão da
unidade selecionada foram discutidas em reuniões com a
equipe responsável, com objetivo de se chegar a um consenso, cujos resultados se mostram abaixo.
• Missão: contribuir com o ciclo de produção do
conhecimento nas atividades educacionais, cientí
ficas, tecnológicas e culturais da Universidade
Federal do Ceará, possibilitando o crescimento e o
desenvolvimento da instituição e sua ação na sociedade e elevando o nível socioeconômico e cultural
da sociedade em geral.
• Visão: ser biblioteca de excelência na gestão de conteúdos informacionais na área da saúde, até 2013.
A terceira etapa iniciou-se com esclarecimentos para
o grupo envolvido sobre o que é análise swot e como se
desenvolve e, em seguida, foi distribuído um formulário
com exemplos de experiências de empresas que realiza-
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ram a análise swot. Após essa compreensão, tornou-se
mais clara a elaboração da estratégia a partir dos resultados dos fatores de sucesso da instituição em destaque.
a) Pontos fortes: recuperação automatizada; empréstimo automatizado; recebimento de doações e
permutas de material bibliográfico; reserva e renovação via internet; acesso do usuário via internet;
controle de dados pessoais via internet; acesso à
comunidade acadêmica pela biblioteca; maior visibilidade do acervo via internet.
b) Pontos fracos: desconhecimento da bibliografia básica dos cursos; acervo desatualizado; títulos e exemplares insuficientes; falta de política de
desenvolvimento de coleção; número reduzido de
assinaturas de periódicos; catálogo de periódicos manual; número de funcionários insuficiente;
controle inadequado de entrada e saída do acervo
bibliográfico; falta de espaço físico apropriado para
leitura; colaboradores terceirizados sem capacitação; mau uso do ambiente da biblioteca.
c) Ameaças: mutilação do acervo; ausência de articulação com os departamentos e as faculdades;
ausência de orçamento; falta de uma regulamentação da instituição para padronização dos trabalhos acadêmicos produzidos.
d) Oportunidades: padronização da produção científica; aproximação com os departamentos e faculdades; parcerias e convênios com outras instituições; possibilidade de incremento do acervo por
meio de doações e permutas.
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Na quarta etapa, definiram-se as estratégias. Nesse
momento, houve a realização de entrevista com a diretora
e os chefes de seções, com o intuito de levantar dados
referentes às estratégias definidas para nortear a administração da instituição selecionada. O resultado da reunião
deu ensejo à elaboração das seguintes estratégias:
a) modernizar e renovar os equipamentos da Biblioteca de Ciências da Saúde, oferecendo aos usuários mais rapidez e eficiência na recuperação da
informação;
b) definir racionalmente o desenvolvimento de coleções, visando a uma aquisição planificada de
material bibliográfico, a fim de que o acervo seja
mais coerente com as necessidades da comunidade (conhecer as linhas de pesquisa e os projetos em desenvolvimento da instituição, reativar o
comitê de usuários, estabelecer critérios baseados
num estudo da coleção, que norteiem a aquisição
do material bibliográfico);
c) intensificar o processo de comunicação com o usuário, aperfeiçoando o sistema de atendimento e os
programas de educação (utilizar canais de comunicação internos e externos, elaborar e promover
eventos culturais e promover sistematicamente o
treinamento de usuários);
d) viabilizar o acesso a serviços virtuais (disponibilizar micros e intensificar o treinamento de usuários
para a utilização desses equipamentos e de outros
serviços, atualizar o uso de bases de dados, dar
autonomia ao usuário);
e) incentivar campanhas permanentes para as atividades de conservação do acervo, formação de parcerias para a obtenção de mão de obra com vistas

Método de Gestão para Bibliotecas Universitárias Fundamentado no Balanced Scorecard

227

à manutenção e conservação do acervo, constituição de equipes para limpeza constante, conscientização junto à comunidade para uso e manutenção do acervo;
f) democratizar e disseminar a biblioteca junto à
comunidade acadêmica;
g) envolver a biblioteca em projetos sociais para a
comunidade do seu entorno em parceria com a
Pró-Reitoria de Extensão, faculdades e departamentos da área de saúde.
Para se obter a definição dos objetivos estratégicos,
fez-se necessário esclarecer para a equipe envolvida que
os objetivos estratégicos traduzem a estratégia da organização, passando a ser uma medida operacional fundamental para o sucesso do BSC. Na definição dos objetivos
estratégicos, o coordenador do projeto convocou uma
reunião, contando com a participação das chefias de cada
seção dos serviços da biblioteca selecionada, momento
em que foram identificados – para cada perspectiva – os
objetivos definidos a seguir.
Na perspectiva de responsabilidade social, que envolve toda a comunidade do entorno da biblioteca, poderiam ser desenvolvidos os seguintes objetivos: contribuir
para o exercício da responsabilidade social; intensificar a
interação com a comunidade do seu entorno; melhorar a
acessibilidade.
Na perspectiva dos clientes, que abrange todos os
usuários, relacionaram-se como prioritários os seguintes
objetivos: melhorar a satisfação do cliente; melhorar a
qualidade e a pontualidade nos serviços e reduzir reclamações recebidas.
A perspectiva dos processos internos f undamenta-se
na busca da excelência do atendimento ao cliente, consi-
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derando-se, assim, como prioridade os objetivos a seguir:
inovar processos visando à satisfação dos clientes; desenvolver instrumentos para aferição da satisfação do cliente;
promover atendimento de qualidade.
Na perspectiva de aprendizado e crescimento, ressalta-se a importância dos seguintes objetivos: desenvolver nos servidores capacidade de criar e manter bom
relacionamento; incentivar a qualificação dos servidores;
incentivar a participação dos servidores na solução de
problemas; promover a atualização contínua da infraestrutura física e tecnológica
Na definição das ações estratégicas, a equipe utilizou como base os objetivos estratégicos para a elaboração desta etapa. Para cada objetivo estratégico, foram planejadas ações com o intuito de efetivar todos os objetivos
discutidos e definidos em cada perspectiva.
Após a análise, feita pelo coordenador e o chefe de
cada seção, das sugestões dadas pela equipe de cada setor, convocou-se uma segunda reunião, desta vez para divulgar o resultado dos indicadores e finalizar essa etapa
com a elaboração das metas para cada indicador, como
mostra o quadro a seguir.
Quadro 1 – Resumo dos objetivos, indicadores, metas e
objetivos estratégicos
Perspectiva de responsabilidade social
Contribuir para o exercício da responsabilidade social;
Objetivo
Intensificar a interação com a comunidade do seu
estratégico entorno;
Melhorar a acessibilidade.
% de projetos em ações sociais;
Indicadores % de envolvimento da biblioteca em projetos sociais;
% de projetos sobre acessibilidade.
100% de envolvimento da biblioteca em projetos sociais;
Metas
50% das campanhas para projetos sociais;
80% das necessidades de acessibilidade.
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Objetivo
estratégico

Indicadores

Metas

Objetivo
estratégico
Indicadores

Metas

Perspectiva de clientes
Melhorar a qualidade e a pontualidade nos serviços;
Melhorar a satisfação do cliente;
Reduzir reclamações recebidas sobre treinamento de
usuário.
% de reclamação para cada serviço;
Número de treinamentos solicitados/número de treinamentos realizados;
Número de reclamações/soluções.
Definir o tempo médio necessário ao desenvolvimento
de 100% dos serviços;
Alcance de 100% das solicitações de treinamentos;
Acompanhamento de 100% do desenvolvimento dos
serviços.
Processos internos
Inovar processos, visando à satisfação dos clientes;
Desenvolver instrumentos para aferir a satisfação do cliente;
Promover atendimento de qualidade.
% de processos reformulados;
Índice de Reclamações de clientes quanto à eficiência
de procedimentos;
Nº de instrumentos desenvolvidos.
100% de processos reformulados;
Atingir índice zero de reclamações;
Atingir 100% dos serviços.
Aprendizado e crescimento

Desenvolver nos funcionários capacidade de criar e
manter bom relacionamento;
Incentivar a qualificação dos servidores;
Objetivo
Incentivar a participação dos servidores na solução de
estratégico
problemas;
Promover a atualização contínua da infraestrutura física
e tecnológica.
N° de servidores treinados;
% de servidores qualificados;
N° de sugestões de servidores implementadas;
Indicadores Horas de treinamento por área/competência;
Nº de aplicativos em TI disponibilizados;
Nº de processos automatizados/total de processos;
Disponibilidade de equipamentos e instalações.
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(continuação)
Atingir 100% dos servidores;
Atingir 100% de servidores qualificados;
Aumentar em 80% a implementação de sugestões;
Aumentar em 30% a carga horária de treinamentos;
100% de aplicativos essenciais;
70% dos processos automatizados;
Atender 100% de demanda de infraestrutura.

Metas

Fonte: Elaboração do autor.

Com base nos objetivos estratégicos, indicadores e
metas definidos na fase anterior, elaboraram-se as ações
estratégicas, resultando em iniciativas que, sendo efetivadas, contribuirão para a realização da missão e da visão,
a seguir especificadas.

Ações

para a perspectiva de responsabilidade social

• Organizar palestras sobre prevenção e tratamento
de doenças;
• Desenvolver projetos sociais em parceria com a
Pró-Reitoria de Extensão;
• Realizar campanhas educativas na área de saúde
com o envolvimento dos alunos de graduação e
pós-graduação;
• Desenvolver projetos em parceria com os residentes que empreendem projetos de extensão;
• Elaborar projetos culturais que envolvam a comunidade do seu entorno.

Ações

para a perspectiva de clientes

• Elaborar manual de procedimentos de todos os
serviços para padronizá-los;
• Estabelecer mecanismos para mensurar a satisfação dos usuários;
• Mapear os pontos críticos das atividade desenvolvidas por cada setor;
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• Criar um canal de comunicação que facilite o diálogo com o usuário;
• Desenvolver uma política de recompensa para o
servidor que atingir os requisitos de qualidade e
pontualidade nos serviços prestados;
• Ampliar os meios de atendimento ao usuário e de
acesso aos serviços.

Ações

para a perspectiva de processos internos

• Criar uma agenda de discussão para revisar as
metodologias de trabalhos anualmente;
• Criar instrumentos normativos para regulamentar
procedimentos para os serviços;
• Elaborar pesquisas sobre a satisfação do cliente
anualmente;
• Implementar ações para a melhoria de suporte e
manutenção de sistemas e equipamentos.

Ações para a perspectiva de aprendizado e crescimento
• Elaborar uma agenda com prioridade para treinamentos para os servidores;
• Definir oficialmente critérios para o afastamento de
servidores para qualificação, tendo como parâmetro as normas da UFC;
• Realizar levantamento sobre a necessidade de qualificação dos servidores;
• Criar um programa de relacionamento dinâmico
entre direção e servidores;
• Instituir programa permanente de capacitação e
desenvolvimento dos servidores;
• Mapear as competências dos processos organizacionais;
• Identificar as discrepâncias de competências para
capacitar e fazer a lotação de forma correta.
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Na perspectiva de responsabilidade social, os obje
tivos estratégicos definidos como prioritários foram representados no mapa estratégico pela contribuição dada ao
exercício da responsabilidade social, pela interação da biblioteca com a comunidade do seu entorno e pela melhoria na acessibilidade. Para o alcance dessa estratégia principal, relacionaram-se as causas e os efeitos nas perspectivas de aprendizado e crescimento, dos processos internos
e na perspectiva dos clientes, gerando uma valorização e
um incentivo no desenvolvimento dos servidores em função de sua atualização e de sua atuação na solução de
problemas, que consequentemente promoverá um atendimento de qualidade por meio do seu empenho em desenvolver instrumentos para medir a satisfação do cliente.

Conclusão
Com base na revisão bibliográfica, identificou-se a
importância e a necessidade de reflexão sobre as mudanças que afetam o gerenciamento de biblioteca universitária,
levando em consideração parâmetros de mensuração de
desempenho e a elaboração de métodos para gerenciar a
estratégia e as atividades operacionais, com o uso de indicadores de desempenhos selecionados especificamente para
biblioteca universitária. Dessa forma, tornou-se evidente
que a melhoria da gestão dessas organizações resulta na
prestação de serviços de qualidade a toda a sociedade.
Também se notaram visíveis reconfigurações funcionais decorrentes do uso da tecnologia, fazendo com
que as bibliotecas universitárias tenham usufruído desse
avanço em seus serviços e produtos.
Na fundamentação teórica, o BSC é apresentado
como uma ferramenta fundamental no esclarecimento e
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na comunicação da estratégia, trazendo uma metodologia definida, mas que pode ser alterada dependendo da
realidade da organização que utilize a ferramenta.
Os pontos fundamentais trabalhados nessa ferramenta foram traduzir missão, visão e estratégia da organização e estabelecer objetivos e medidas para cada perspectiva definida na construção do BSC. Ressalta-se a importância do uso dessa ferramenta na biblioteca estudada
por possibilitar um debate de pontos vitais executados na
rotina dessa biblioteca, antes não claramente entendidos
como fundamentais ao processo de gestão estratégica da
organização.
Na aplicação do método, tornou-se necessário o
entendimento de como funcionava a gestão do sistema,
constatando-se que, na gestão da biblioteca estudada, os
instrumentos utilizados para acompanhar a gestão têm
sido “o relatório de atividades anual”, reuniões, projetos e
ações estratégicas que acontecem anualmente.
Outros fatores que dificultaram o desenvolvimento
do método foram o desconhecimento do conceito de gestão estratégica por parte dos envolvidos e a falta de um
planejamento estratégico claro e consolidado, o que exigiu
esclarecimentos de alguns conceitos e a formulação de algumas etapas do planejamento estratégico da instituição.
Fazendo a avaliação das informações obtidas nas
entrevistas e na análise dos documentos, observou-se a
falta de conhecimento – por parte dos envolvidos no processo – sobre planejamento estratégico.
Os aspectos negativos da implantação do BSC consistem na dificuldade de mudança de cultura da instituição, de implantação de novas formas de gestão e de
incorporação de novos processos e novas atividades nas
rotinas de cada membro envolvido, já que o método cons-
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titui uma ferramenta de controle de efetividade das ações
estratégicas.
Os principais aspectos positivos da execução do BSC
numa biblioteca universitária concretizam-se no apoio e
na participação direta da administração da unidade, da diretoria, das chefias e dos servidores. Cada participante da
investigação demonstrou interesse na elaboração e na implementação do método por meio de críticas e sugestões.
Conclui-se, portanto, que a realização deste trabalho
foi fundamental para oferecer ou sugerir uma nova dinâmi
ca administrativa à instituição investigada, o que seria um
passo inicial para a implementação de m
 udanças e direção
das estratégias para uma visão de futuro. Assim, o método
proposto pode trazer resultados positivos para a instituição, à medida que serve de inspiração e de norte para o
aprofundamento das estratégias determinadas como essenciais para a consolidação e o crescimento, bem como
para a busca contínua de aprendizagem e de excelência.
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NORMALIZAÇÃO DAS TESES E DISSERTAÇÕES NO CONTEXTO DA
BIBLIOTECA DIGITAL
Eliene Maria Vieira de Moura
Maria Elias Soares

Introdução
As mudanças nas tecnologias, ocorridas principalmente na última metade do século XX, suscitaram a necessidade de reorganização das atividades associadas à
informação. A chegada do suporte eletrônico modificou a
sua delimitação de tempo e espaço. De forma acelerada,
produtos da cultura humana são desenvolvidos e publicados diretamente em suporte digital, tornando cada vez
mais imperativo promover a facilidade de recuperação
dessas informações.
A comunicação científica consiste na troca de informações entre os pares, o que significa dizer que os trabalhos resultantes das pesquisas serão julgados e aprovados
pela comunidade científica. Por essa razão, todo trabalho
intelectual levado a efeito por estudiosos e pesquisadores depende de um complexo sistema, que compreende canais formais e informais, utilizados pelos cientistas
para divulgar seus trabalhos ou para se informar sobre
os resultados alcançados por publicações anteriores. Uma
pesquisa pode produzir várias publicações (relatórios, palestras, artigos de periódicos, livros, teses etc.). Dessa forma, toda pesquisa envolve várias atividades e produz pelo
menos uma comunicação formal.
O célere desenvolvimento das novas tecnologias de
informação e de comunicação e o consequente uso dos
arquivos abertos no meio acadêmico propiciaram agilida-
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de e dinâmica ao processo de divulgação dos resultados
das pesquisas científicas, aumentando, sobremaneira, a
visibilidade desses trabalhos, principalmente depois advento dos periódicos eletrônicos e do desenvolvimento
das bibliotecas digitais.
O Brasil é signatário de vários movimentos mundiais
em defesa dos chamados arquivos abertos. O Instituto
Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia (IBICT),
entidade que está à frente dessa inovação tecnológica no
Brasil, planejou e construiu, em 2003, a Biblioteca Digital
de Teses e Dissertações (BDTD), com o objetivo de divulgar, em conteúdo integral, os resultados das pesquisas
desenvolvidas nas instituições de ensino superior (IES) e
em algumas outras entidades.
Em 2006, a Fundação Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) publicou
a Portaria nº 13/06, tornando obrigatória a publicação,
em arquivos digitais acessíveis ao público por meio da
Internet de teses e dissertações desenvolvidas nas instituições públicas de ensino e pesquisa mantenedoras de
programas de pós-graduação, reconhecidos pelo Ministério da Educação (MEC), Essa portaria veio reconhecer que
a produção científica discente é um relevante indicador
de qualidade dos programas de mestrado e doutorado,
porquanto a divulgação dos trabalhos extrapola os limites
dos periódicos especializados, o que resta deveras proveitoso a todos os pesquisadores, sobretudo aos iniciantes.
Assim, a BDTD e a portaria da CAPES asseguram
o acesso a teses e dissertações, importantes fontes primárias de informações que, por muito tempo, ficaram limitadas às bibliotecas, às bases de dados de referências
ou à comutação bibliográfica que, para muitos, se torna
inacessível, em razão do custo.
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A velocidade com que as informações atualmente
são difundidas privilegia os canais informais da comunicação, criando condições adequadas para o crescimento
vertiginoso dos documentos apresentados em formatos
não convencionais.
As teses e dissertações são importantes fontes de
informação, portanto merecedoras de mais atenção por
parte dos autores, orientadores e instituições patrocinadoras, no tocante ao conteúdo, formato, armazenamento
e divulgação.
Para garantir o reconhecimento dos trabalhos acadêmicos, um dos requisitos básicos é a normalização. Em
outras palavras, os autores devem obedecer às normas de
apresentação, que, no caso do Brasil, desenvolvidas pela
Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT). Trata-se de um conjunto de normas adotadas pelas instituições ou utilizadas como base para criação de manuais
próprios, que abrangem itens como tipo e tamanho da
fonte, espaçamento, paragrafação, enfim, tudo o que se
refere à apresentação do trabalho acadêmico.
Independentemente do meio utilizado para divulgação, o desenvolvimento de um trabalho acadêmico induz
à sistematização e à padronização dos processos de apresentação, divulgação e armazenamento da informação. A
normalização destina-se exatamente a orientar a estrutura formal dos trabalhos acadêmicos, com vistas a definir
um padrão que permita sua disseminação e recuperação.
Com relação ao suporte eletrônico, para ser devidamente registrada, a informação está condicionada a padrões que facilitem sua inclusão num sistema, seu armazenamento, circulação e disseminação. No caso da BDTD,
que possui caráter internacional, faz-se necessária a utilização de padrões no mesmo nível, para que se eliminem
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as barreiras e se alcance a simplificação, concretizando-se, enfim, a comunicação.
Considerando o esforço que as universidades despendem para vislumbrar a internacionalização e a importância da pesquisa e, consequentemente, de sua divulgação para tão almejado fim, há de se concluir que se preocupar com a qualidade da normalização dos trabalhos
publicados na BDTD faz parte desse processo.
A BDTD tornou mais visíveis as falhas na normalização, quando revelaram inconsistências no uso de padrões internacionais que interferem no nível da qualidade
da apresentação da produção científica das instituições.
É o que se constata ao observar a produção dos diversos
programas de pós-graduação da UFC disponibilizada na
BDTD.
A UFC indica o uso das normas da ABNT para a
padronização de suas teses e dissertações. Para tanto,
disponibiliza um guia de normalização (UNIVERSIDADE
FEDERAL DO CEARÁ, 2008b), fundamentado nessas normas, que inclui serviços especializados de apoio à elaboração do trabalho acadêmico oferecidos pelas bibliotecas. Seguramente, o uso dessas normas e serviços pode
contribuir para elevar a qualidade da normalização na
BDTD/UFC, não apenas no quesito ciência e tecnologia,
mas também na questão estética demandada pela comunidade do ciberespaço.
Com base nesta realidade, este estudo propõe-se
responder as seguintes questões: Por que as teses e dissertações desenvolvidas nos programas de pós-graduação da UFC não se encontram de acordo com as orientações de normalização de trabalhos acadêmicos da instituição? Quais os fatores que influenciam ou interferem na
normalização das teses e dissertações no âmbito da UFC?
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Elegeu-se como objetivo geral deste estudo analisar as causas do baixo nível de normalização das teses
e dissertações disponibilizadas na BDTD da Universidade
Federal do Ceará, com o propósito de apontar possíveis
soluções e de, consequentemente, de elevar a qualidade da normalização desses trabalhos, considerando a sua
importância para a comunicação científica.
Definidos como seus objetivos específicos estão:
a) avaliar o estado atual da normalização das teses e
dissertações disponibilizadas na biblioteca digital
da UFC;
b) identificar os fatores que influenciam a normalização das teses e dissertações na UFC;
c) verificar se os serviços de normalização do trabalho acadêmico oferecidos pela UFC são utilizados
pela comunidade acadêmica.
A pesquisa desenvolveu-se em duas etapas: a primeira, apoiada em abordagem quantitativa, trata da análise do estado da normalização das teses e dissertações
publicadas na BDTD/UFC; a segunda procura investigar os
fatores que determinaram o nível questionável dessas teses e dissertações, no que tange à normalização.

Contextualização da Normalização Científica

A

comunicação científica

A comunicação científica pode ser definida como a
troca de informações entre membros da comunidade científica, incluindo atividades associadas à produção, disseminação e uso da informação e sua publicação (DIAS, 1999).
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É por meio da comunicação científica que os membros das comunidades se mantêm informados sobre as
tendências da área, dos estudos realizados e de seus resultados. Baseados na crítica e nas citações de outros autores acerca de um trabalho científico, os pesquisadores
têm mais condições de verificar a confiabilidade das informações nele contidas.
Dar continuidade ao conhecimento científico é a
principal função da comunicação científica que, nesse
sentido, é uma forma de transferência de informação que
se inicia na necessidade de conhecer os avanços do saber e transmitir à comunidade os achados e resultados
de pesquisas e/ou estudos dos vários temas que a ciência
abraça.
Os altos custos, o monopólio dos editores, os problemas de armazenagem, os atrasos nas publicações, o
impacto das novas tecnologias de informação e comunicação, além da exigência de as universidades se adequarem
à nova ordem mundial, provocaram reviravolta tanto na
comunicação científica quanto nos periódicos dessa natureza. Soma -se a isso, segundo Santos e Passos (2002), a
rigidez do formato impresso em papel e a dificuldade de
acesso e até mesmo de localização de assuntos de interesse do pesquisador.
Surgiu, então, um movimento nas universidades, focado na busca de novas opções para os periódicos científicos, contando, para tanto, com o reforço do estágio de
desenvolvimento da tecnologia de informação, que permitia antever muitas possibilidades, quase sempre suprimindo as editoras do processo. Uma das mais bem-sucedidas
dessas iniciativas foi o arquivo em pré-prints, montado no
Los Alamos National Laboratory, em 1991, o qual permitiu
que, de qualquer parte do mundo, pesquisadores da área
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de Física e de outros setores de estudo relacionados pudessem enviar seus trabalhos para um repositório central, de
onde poderiam, a qualquer momento, ser recuperados por
outros pesquisadores neles interessados. (MUELLER, 2006).
A maneira como o cientista transmite a informação
depende do veículo empregado, da natureza das informações e do público-alvo. Os veículos adotados pelos programas de pós-graduação, no Brasil, são a tese, para o doutorado, e a dissertação para o mestrado. A divulgação desse
material apresentou, ao longo da história, características
complexas, tendo sido o seu armazenamento reconhecidamente facilitado com o advento do suporte eletrônico.
Os pesquisadores brasileiros produziram, em 2005,
1,8% do conhecimento científico do mundo. Os indicadores de impactos das publicações, medidas pelas citações
de artigos em periódicos internacionais, demonstram que
o Brasil continua ampliando sua participação na produção
científica mundial, resultado de uma série de políticas de
fomento apoiadas por agências governamentais como a
CAPES (2008). Vale lembrar aqui que a maior parte da produção científica brasileira nasce dentro das universidades.
Os resultados das pesquisas geralmente são divulgados por meios tradicionais aceitos pela comunidade
científica, podendo a comunicação ser informal ou formal.
A divulgação varia de instituição para instituição, bem
como entre pesquisadores e outros agentes sociais. A publicação nos canais formais, em outras palavras, nos periódicos, é o meio mais reconhecido, especialmente pelas
instituições que avaliam qualitativa e quantitativamente a
produção científica de uma área do conhecimento (RIBEIRO; SANTOS, 2006).
De acordo com Oliveira e Noronha (2005), a comunicação impressa evolui continuamente. O aparecimento e
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o desenvolvimento de novas tecnologias modificam o processo de comunicação formal ou informal, estabelecendo
a forma eletrônica como nova categoria de divulgação dos
trabalhos intelectuais,classificados, geralmente, de acordo com a informação que contêm e com o lugar por eles
ocupados no fluxo da informação, processo que vai da geração à divulgação – as chamadas fontes de informação.
Os canais formais de comunicação é que originam
as fontes primárias, secundárias e terciárias de comunicação. De acordo com Mueller (2007), assim se classificam
os diversos tipos de documentos ou fontes consultados
ao longo da pesquisa, com base nas funções da informação contida.
A maioria das fontes primárias é largamente dispersa e desorganizada do ponto de vista da produção, divulgação e controle. Embora de suma importância, algumas
dessas fontes são difíceis de localizar e empregar (MUELLER, 2007). As teses e dissertações enquadravam-se nessas características, de modo que, apesar de serem documentos importantes para os pesquisadores, por muitos
anos ficaram nas prateleiras das bibliotecas com acesso
restrito.
Na condição de material não convencional, as teses
e dissertações não possuem sistema de publicação formal
e comercial e têm distribuição restrita, razão por que são
classificadas como literatura cinzenta (CÔRTES, 2006). Essas características retiram das mencionadas publicações
a importância ou peso das que pertencem à chamada
literatura branca. Ainda assim, esses trabalhos, tradicionalmente disponibilizados de forma impressa, encontram
espaço respeitável nos canais de propagação eletrônicos.
A divulgação eletrônica das teses e dissertações
torna fácil o acesso aos resultados das pesquisas e pro-
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porciona a esses documentos um espaço privilegiado
nas instituições acadêmicas e governamentais (CÔRTES,
2006). Ribeiro e Santos (2006) acrescentam que a produção de uma tese ou dissertação é considerada irrelevante,
se não produzir o retorno dos investimentos feitos pelas
agências de fomento à pesquisa.
Objetivando esse retorno, a CAPES (2006) publicou
a Portaria No 13, para fins de acompanhamento e avaliação dos programas de mestrado e doutorado, visando,
além da renovação periódica do seu reconhecimento, à
implantação de medidas modernizadoras, por exemplo, a
instalação e manutenção de arquivos digitais, acessíveis
ao público por meio da Internet, destinados à divulgação
das dissertações e teses de final de curso.
As instituições que não possuíam bibliotecas digitais
particulares passaram a atender às exigências da portaria por meio da Biblioteca Digital de Teses e Dissertações
(BDTD), uma iniciativa do IBICT, em parceria com as instituições brasileiras de ensino e pesquisa, que possibilita à
comunidade brasileira de C&T a publicação de suas teses
e dissertações, produzidas no Brasil e no exterior. Tendo
como objetivos a disseminação da produção científica, a
ampliação do acesso à informação e a promoção da equidade social, o IBICT inclui em suas principais vantagens a
qualidade da descrição das teses e dissertações, a visibilidade e o baixo custo do investimento em infraestrutura e
principalmente a integração local, nacional e internacional
dos sistemas de informação de teses e dissertações em
apenas um portal (INSTITUTO BRASILEIRO DE INFORMAÇÃO EM CIÊNCIA E TECNOLOGIA, 2006; KURAMOTO, 2006).
A Universidade Federal do Ceará é uma das instituições de ensino e pesquisa brasileiras que integram a
BDTD nacional. Para publicar sua produção, a instituição
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cearense faz uso do software Sistema de Publicação Eletrônica de Teses e Dissertações (TEDE), versão modular,
desenvolvido pelo IBICT, que requer a participação dos
programas de pós-graduação, do autor e da biblioteca.
A publicação da portaria da CAPES aumentou a adesão dos programas de pós-graduação da UFC à BDTD,
fazendo com que a produção saltasse de um total de 238
teses e dissertações publicadas, em fevereiro de 2006,
para 1.005, em agosto de 2008.
A BDTD proporcionou amplo reconhecimento das
teses e dissertações por parte dos pesquisadores, vez que
disponibilizava informações específicas, atualizadas e pormenorizadas, com elevada facilidade de acesso. Essa inovação acarretou uma reflexão sobre o emprego das normas de apresentação de trabalhos acadêmicos, sobretudo
porque, de acordo com a portaria da CAPES, as teses e dissertações serão alvo de avaliação quantitativa e qualitativa.

Fundamentos da Normalização
A normalização está vinculada aos procedimentos
adotados para o estabelecimento de padrões que viabilizem o uso comum de um produto ou serviço por diferentes usuários. Dantas Filho (1995, p.20) define normalização da seguinte maneira:
Processo de formulação e aplicação de regras para
um tratamento ordenado de uma atividade repetitiva específica, para o benefício e com a cooperação
de todos os interessados e em particular para a promoção da economia global, ótima, levando na devida
conta condições funcionais e requisitos de segurança.

As instituições devem enxergar a padronização
como ferramenta que trará benefícios de custo, prazos,
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satisfação do cliente e, principalmente, qualidade nos serviços e produtos oferecidos. Deve-se lembrar, porém, que
a adoção de normas para padronizar documentos por si
só não garante a adesão irrestrita a elas, convindo, pois,
que as organizações estimulem a implantação e o emprego dessas regras.
No Brasil, a ABNT é responsável pela gestão do processo de elaboração de normas brasileiras, sendo, portanto, um organismo que desenvolve normas técnicas
voluntárias e promove a elaboração de normas que tenham demanda da sociedade. Há 55 comitês brasileiros
de normalização (CB) e 4 organismos de normalização setorial. O CB-14 (Informação e Documentação) é responsável pela criação de normas referentes à padronização dos
trabalhos acadêmicos.

Normalização dos Trabalhos Acadêmicos
No campo da informação científica e técnica, a normalização é tão importante quanto o é em outros terrenos, sendo absolutamente indispensável à cooperação
entre as unidades de informação, porquanto facilita as
operações documentais e diminui o custo e o tempo necessários para realizá-las, viabilizando o intercâmbio e a
recuperação de informações (CURTY; BOCCATO, 2005).
A normalização visa à padronização e à simplificação do ato de elaborar qualquer trabalho acadêmico, com
o propósito de facilitar o processo de comunicação e o
intercâmbio no âmbito da comunidade científica e de possibilitar a transferência de informação, sem nunca cercear
a criatividade e a liberdade dos autores, mas sim, dando
aos diferentes leitores das variadas culturas o acesso às
ideias e concepções científicas.
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Observando as publicações disponibilizadas por algumas instituições de ensino na biblioteca digital, é possível constatar lacunas na normalização, o que revela uma
resistência dos agentes principais envolvidos no desenvolvimento dos trabalhos acadêmicos, causada pelo desconhecimento da real utilidade da normalização.
Vale destacar a importância de apresentar um texto de forma bem estruturada, com citações e referências
em conformidade com as regras estabelecidas, o que, de
acordo com Meadows (1999), confere caráter de cientificidade e confiabilidade a esses trabalhos.
As normas brasileiras (NBR) relacionadas à normalização de trabalhos acadêmicos – em especial teses e dissertações – são de responsabilidade do Comitê Brasileiro
(CB 14) de Informação e Documentação da ABNT, que atua
no campo da normalização da informação e documentação,
compreendendo as práticas relativas a bibliotecas, centro
de documentação e informação, serviços de indexação, resumos, arquivos, ciência da informação e publicação.
A NBR 14724 tem por objetivo “especificar os princípios gerais para a elaboração de trabalhos acadêmicos
(teses, dissertações e outros), visando sua apresentação à
instituição (banca, comissão examinadora de professores,
especialistas designados e/ou outros).” Foi elaborada com
base na ISO7144 (ABNT, 2005) e informações básicas atinentes à organização de um trabalho, à estruturação do
texto e sua disposição, entre outras ações complementares de um texto científico.
De acordo com a NBR 14724 (ABNT, 2005), as dissertações e teses podem ser compostas das partes obrigatórias e opcionais, levando-se em conta as particularidades de alguns textos, relativamente às divisões das
seções dos elementos textuais.
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A NBR 14724 (ABNT, 2005) estabelece as regras para
normalização de alguns elementos que constituem as teses e dissertações, remetendo para as normas específicas
dos elementos tratados por normas específicas. Normas
complementares compõem essa pletora, por exemplo, as
seguintes: 6023 (Referências), 6024 (Numeração progressiva), 6027 (Sumário), 6028 (Resumos), 10520 (Citações)
e, por fim, as normas de apresentação tabular do IBGE
(ABNT, 2008).
Confirmando a importância da normalização do
trabalho acadêmico, o MEC exige das IES, para efeito de
avaliação, mecanismos efetivos de acompanhamento e
cumprimento do trabalho de conclusão de curso, o que
acontece quando nelas existem recursos efetivos para a
operacionalização dessa tarefa,, focada basicamente na
orientação do aluno, quando do desenvolvimento do trabalho de conclusão de curso (BRASIL, 2007).
Para preencher essa exigência, Rocha (2006) orienta que as IES ofereçam por meio de suas bibliotecas:
a) programa de treinamento de usuário, focado na
normalização dos trabalhos monográficos;
b) acesso ao conjunto de normas da ABNT para normalização de documentos;
c) manual explicativo das exigências para apresentação da produção acadêmica.
Nesse sentido, as instituições de ensino superior
estabelecem preceitos relativos à apresentação de trabalhos acadêmicos e muitas delas disponibilizam guias de
normalização, considerados excelentes instrumentos de
orientação.
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A UFC disponibiliza o Guia de Normalização da UFC
por via eletrônica e ainda serviços de apoio ao usuário,
contando, para tanto, com o auxílio dos bibliotecários na
aplicação das normas da ABNT, na revisão e correção das
referências, na elaboração da ficha catalográfica, além de
promoverem visitas orientadas e treinamento para a melhor utilização das bases de dados e coleção de periódicos
da CAPES (UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ, 2008a).
Mesmo com essas ações, o que se verifica na prática cotidiana é a existência de muitos trabalhos acadêmicos (teses e dissertações) não normalizados e avessos
às orientações institucionais. As iniciativas do Sistema de
Bibliotecas atendem as exigências do MEC, no entanto, os
serviços de apoio precisam ser solicitados pelos professores e alunos. Assim sendo, não existe no âmbito da UFC
uma interferência direta na normalização dos trabalhos
acadêmicos desenvolvidos.

Metodologia
Esta pesquisa caracteriza-se como descritiva, com
abordagem quantitativa e qualitativa. Seu objetivo primordial é analisar a normalização das teses e dissertações da Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da UFC
e, em seguida, identificar os fatores que interferiram nessa normalização, estabelecendo relações entre eles e o
resultado da análise.
A abordagem quantitativa permitiu avaliar com precisão o nível da normalização das teses e dissertações; a
qualitativa possibilitou a identificação dos fatores que interferiram no processo de normalização desses trabalhos,
utilizando-se o questionário como método de coleta de
dados junto aos autores e orientadores.
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A pesquisa foi desenvolvida no âmbito da Universidade Federal do Ceará, e os dados, coletados no sítio da
BDTD/UFC. O universo populacional incluiu as teses e dissertações disponibilizadas até o dia 2 de agosto de 2008,
perfazendo um total de 859 trabalhos.
A amostra intencional compreendeu as teses e dissertações cujas defesas ocorreram nos meses de janeiro
a julho de 2008. Esse critério teve como objetivo garantir
não ter havido mudanças nas normas de trabalhos acadêmicos neste período. Foram selecionados, então, 90 trabalhos, sendo 25 teses e 65 dissertações, representando
10,5% do total. A amostra compreendeu trabalhos de 21
programas de pós-graduação da UFC, do total de 53 cadastrados na BDTD, até a data da coleta.
Para se chegar a conclusões fundamentadas acerca
do nível questionável da normalização das teses e dissertações da BDTD/UFC analisadas, aplicou-se o questionário
a todos os autores e orientadores do grupo selecionado.
Optou-se por dividir a pesquisa em duas etapas: na
primeira, procedeu-se à análise da normalização das teses e dissertações depositadas na BDTD/UFC; na segunda,
procurou-se identificar os fatores que influenciam e/ou interferem na qualidade da normalização destes trabalhos.
Para realização da primeira etapa da avaliação ,
foram estabelecidos 13 elementos da normalização das
teses e dissertações, quais sejam: capa, folha de rosto,
folha de aprovação, resumo em língua vernácula, resumo
em língua estrangeira, sumário, referências, apresentação
gráfica, paginação, numeração progressiva, citações, ilustrações e tabelas.
Os elementos estabelecidos correspondem aos
considerados obrigatórios pela NBR 14724 da ABNT, alguns deles imprescindíveis à elaboração do trabalho
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acadêmico, que se norteia por esta e por outras normas
complementares.
O suporte teórico da análise das teses e dissertações
da BDTD/UFC compreende algumas das normas relativas
à padronização de documentos, de responsabilidade do
Comitê Brasileiro de Normalização CB-14 de Informação
e Documentação da ABNT, e à norma de apresentação de
tabelas, do IBGE.
Os elementos foram analisados por meio de um
instrumento de avaliação, desenvolvido especificamente
para este estudo. Cada elemento foi analisado consoante
as normas da ABNT, à exceção das tabelas, para as quais
a NBR 14724 orienta o uso das normas do IBGE.
O instrumento de avaliação considerou diferentes variáveis, enfocando os seguintes itens: a existência ou não
do elemento; a correta localização do elemento na estrutura
do trabalho; o uso das informações necessárias à apresentação do elemento; a existência de informações desnecessárias; a correta disposição das informações no elemento e
as demais exigências específicas de cada e
 lemento.
O índice da normalização do elemento foi estabelecido conforme o grau de atendimento às variáveis estabelecidas no instrumento de avaliação, sendo o resultado
final obtido pela média aritmética dos itens atendidos.
Na segunda etapa da pesquisa, aplicou-se um questionário aos autores e orientadores dos trabalhos selecionados, a fim de identificar os fatores que influenciaram ou
interferiram na sua normalização.
Estruturou-se o questionário utilizando adaptações
da escala de Likert (MARTINS; LINTZ, 2000), com o propósito de conhecer o posicionamento dos autores e orientadores em relação à normalização. Optou-se por elaborar
dois questionários, um para os autores e outro para os
orientadores.
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O questionário aplicado aos autores foi composto
de oito perguntas, sendo sete fechadas, com opções para
comentários, e uma aberta, construída com o objetivo de
elucidar questões referentes ao grau de importância atribuído à normalização do trabalho acadêmico; à relevância
conferida aos elementos da normalização; à eficácia dos
instrumentos (normas, manuais, guias...) utilizados para
a normalização de suas teses ou dissertações; à utilização
dos recursos de normalização disponibilizados pela UFC;
à percepção do posicionamento do orientador e da banca
examinadora em relação à normalização; à avaliação da
normalização de seus trabalhos e às dificuldades eventualmente encontradas.
Aos orientadores, foram feitas cinco perguntas
fechadas, todas com opções para comentários, com o
intuito de obter esclarecimentos a respeito do: grau de
importância atribuído à normalização; da relevância conferida aos elementos da normalização; dos instrumentos
de normalização (normas, manuais, guias...) indicados
aos orientandos; da indicação dos recursos de normalização disponibilizados pelas bibliotecas da UFC e da
percepção do posicionamento do orientando no tocante
à normalização.
O contato com os participantes da pesquisa foi realizado inicialmente por e-mail, obtido na própria BDTD/
UFC, no módulo usuário do software de automação de
bibliotecas utilizado na UFC (Pergamum) e nas secretarias dos programas de pós-graduação. Não atingindo um
número significativo de respostas aos questionários enviados por e-mail, procurou-se manter contato pessoal
com os respondentes, aos quais o questionário deveria
ser aplicado.
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Análise e Discussão dos Resultados
Como já explicitado, o índice de normalização das teses e dissertações disponibilizadas na BDTD/UFC foi obtido
pela média por ele alcançada em cada um dos elementos
analisados. A análise revelou que os elementos que apresentaram menor índice de normalização foram a apresentação gráfica, com 2,3%, e sumário e referências, ambos com
5,7%. Os elementos capa e tabelas apresentaram maior índice de normalização: 60,9 e 45,3%, respectivamente.
Em todos os elementos, sem exceção, a origem dos
equívocos na normalização é derivada do não uso das
normas ou de erros na sua interpretação. Nesse sentido,
Rodrigues, Lima e Garcia (1998) alertam para a baixa penetração das normas junto à comunidade acadêmica.
As dissertações apresentaram maior índice de atendimento às recomendações da NBR 14724 do que as
teses. Em 28,6% daquelas, a normalização foi observada, enquanto estas alcançaram o percentual de apenas
23,4%. O resultado sugere que a experiência com pesquisa não influi na normalização do trabalho acadêmico; ao
contrário, parece provável ser maior o cuidado dispensado às primeiras pesquisas.
Os resultados da primeira etapa forneceram subsídios para identificar o nível de normalização das teses e
dissertações por programa de pós-graduação, revelando
a preocupação que cada um deles dispensa à produção
científica.
Os programas de pós-graduação em Geologia Ambiental, Microbiologia Médica e Desenvolvimento e Meio
Ambiente apresentam maior índice de atendimento às normas. As maiores fragilidades foram identificadas nos programas de pós-graduação em Linguística e em Psicologia.
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Este resultado indica o não uso do Guia de normalização da UFC em caráter oficial, dando margem a que os
programas de pós-graduação baseiem-se em quaisquer
orientações, como manuais de outras instituições, ou
mesmo que procedam a adaptações de normas destinadas a outros fins, como as de Vancouver, que estabelece
diretrizes para publicação de artigos de periódicos.
Relativamente à primeira etapa deste estudo, concluiu-se que o índice de normalização das teses e dissertações disponibilizadas na BDTD/UFC é de 27,0%, ou seja,
73,0% não estão de acordo com as normas. Esse dado
é preocupante e induz à reflexão acerca dos fatores que
influenciaram esse resultado e da efetividade dos serviços
de apoio ao trabalho acadêmico, disponibilizados pelo
Sistema de Bibliotecas da Universidade Federal do Ceará.
Entre outros motivos para preocupar-se com a normalização dos trabalhos acadêmicos, está a visibilidade
proporcionada pela BDTD, que elevou a necessidade de
as instituições de ensino e pesquisa cada vez mais se
adaptarem aos padrões internacionais. Assim sendo, o
resultado da normalização das teses e dissertações justifica uma investigação dos fatores que a influenciam ou
nela interferem, a qual foi desenvolvida na segunda etapa
deste estudo.
O número de orientadores de teses e dissertações
analisadas caiu de 87 para 71, em virtude de 12 professores terem mais de um aluno sob sua orientação. Apesar de
os questionários terem sido enviados a todos eles, foram
respondidos por 80 autores (92,0%) e por 59 orientadores
(83,1%). Os demais não foram localizados, supostamente
por mudança de e-mail.
A pesquisa revelou que as normas da ABNT foram
citadas como o instrumento mais utilizado por autores
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e orientadores, seguido pelo Guia de Normalização da
UFC. Contraditoriamente, esse resultado não se coaduna
com o índice de normalização encontrado, indicando o
uso inadequado dos mencionados instrumentos. Confirmando parcial desconhecimento das normas, 62,5% dos
orientadores atribuíram um conceito ótimo à normalização de seus trabalhos.
Foi mencionada a utilização de outras normas como
as de Vancouver e da APA, trabalhos de terceiros e até
manuais de outras universidades, o que denota falta de
consenso por parte dos programas de pós-graduação e
dissonância entre os setores da Universidade.
Verificou-se que, dos serviços disponibilizados pelo
Sistema de Bibliotecas, o mais utilizado pelos autores e o
mais indicado pelos orientadores foi a elaboração da ficha
catalográfica, conquanto a maioria dos trabalhos analisados não a possuíssem. Ficou comprovado, igualmente,
que 25,0% dos autores e 10,3% dos orientadores sequer
sabiam da existência desses serviços, o que demonstra
mais uma vez a necessidade de sua divulgação por parte
do Sistema de Bibliotecas da UFC.
A normalização foi considerada importante mais pelos autores do que pelos orientadores. Neste sentido, ao se
reportarem ao posicionamento de seu orientador em relação à normalização, 50,0% dos autores responderam que
essa questão havia sido deixada ao seu critério, demonstrando indiferença por parte dos orientadores. Vale ressaltar que 72,4% dos orientandos asseguraram que os autores acatam todas as orientações relativas à n
 ormalização.
Averiguou-se que a maioria das bancas examinadoras da UFC não se posiciona em relação à normalização,
perdendo, assim, a última oportunidade de ajustar o trabalho às normas vigentes, uma vez que, logo após a de-
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fesa, o trabalho segue para a BDTD/UFC. Dessa forma,
mesmo que o bibliotecário perceba alguma inconsistência, não tem autoridade para interferir e, geralmente, o
autor não se encontra disposto a retomar algo que considera terminado.

Conclusões
Entre outras funções das instituições de ensino superior, está a de criar e produzir conhecimento. Os resultados de suas pesquisas, todavia, devem ser necessariamente repassados à sociedade, razão por que é imperioso viabilizar o fluxo da informação.
Com o advento da BDTD, as teses e dissertações
alcançaram grande visibilidade, o que proporcionou aos
pesquisadores uma pluralidade de fontes de pesquisa atualizadas e de fácil acesso, todas elas disponibilizadas para
o mundo inteiro, em tempo real. Com esse privilégio, esses
trabalhos tornam-se passíveis de constante julgamento, o
que demanda maior atenção dos seus autores,, tanto no
tocante à qualidade do seu conteúdo quanto na sua apresentação, esta última só alcançada por meio da normalização, que tem a prerrogativa de padronizar e simplificar
o ato de elaborar o trabalho cientifico, e ainda de facilitar o
processo de comunicação e o intercâmbio da informação,
proporcionando, por fim, uma visão uniforme da produção científica que se traduz em qualidade, especialmente
quando se trata de documentos em suporte eletrônico.
Embora não se encontre explícita, foi considerada
a hipótese de as teses e dissertações disponibilizadas na
BDTD/UFC não estarem normalizadas. Isso se confirmou
ao se observar que 73,0% dos trabalhos não se encontram
de acordo com o que preceituam as normas da ABNT.
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Em relação aos fatores que interferem na normalização das teses e dissertações, concluiu-se que:
a) as teses e dissertações disponibilizadas na BDTD/
UFC apresentam baixo índice de normalização;
b) não há consenso por parte dos programas de pós-graduação sobre as normas que devem ser utilizadas na normalização dos trabalhos acadêmicos;
c) há pouca utilização do Guia de normalização da
UFC e dos serviços de orientação ao trabalho acadêmico desenvolvidos pelo Sistema de Bibliotecas
da UFC;
d) ainda não está assente por parte dos programas de
pós-graduação da UFC o real conhecimento acerca
da importância de dar visibilidade, por meio da BDTD,
aos trabalhos disponibilizados nas b
 ibliotecas,
Esse resultado denota um descaso com a normalização, mostrando que o uso das normas precisa ser visto
pela comunidade acadêmica como instrumento facilitador
e não como um empecilho para a elaboração do trabalho
científico. As ferramentas e serviços existentes na UFC para
esse fim são reconhecidamente eficazes, restando apenas
que a comunidade acadêmica alcance a convicção de que
urge divulgar esses serviços e uniformizar a normalização.
Considera-se, pois, que os objetivos da pesquisa foram alcançados e, para minimizar os problemas encontrados na normalização da produção científica da Universidade Federal do Ceará, sugerem-se as seguintes ações:
divulgação dos serviços de orientação ao trabalho acadêmico; integração dos programas de pós-graduação com o
sistema de bibliotecas e regulamentação do uso das normas da ABNT na normalização dos trabalhos acadêmicos.
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ATUALIZAÇÃO DAS BIBLIOGRAFIAS BÁSICAS DOS CURSOS DA ÁREA DA
SAÚDE: O CASO DA BIBLIOTECA DE CIÊNCIAS DA SAÚDE DA UFC
Raimundo Cezar Campos do Nascimento
André Haguette

Introdução
No contexto da universidade, a biblioteca tem entre
seus papéis contribuir com a formação acadêmica, satisfazer as necessidades informacionais e os interesses da comunidade na qual está inserida, enfim, pôr a informação a
serviço do desenvolvimento pessoal e social, de modo que
os seus usuários melhorem suas condições de vida em todos os níveis. Para tanto, deve trabalhar em conjunto com
as demais instituições sociais, sejam educativas, religiosas,
governamentais, de saúde, entre outras (GIRALDO, 1998).
Esta pesquisa trata das formas ou mecanismos de
atualização das bibliografias básicas disponibilizadas pelas bibliotecas das universidades, mais especificamente
da atualização da bibliografia básica dos cursos da área
da saúde, com foco na Biblioteca de Ciências da Saúde da
Universidade Federal do Ceará.
O objetivo geral desta pesquisa é compreender a
política de atualização do acervo da Biblioteca de Ciências
da Saúde (BCS) da Universidade Federal do Ceará (UFC) e
propor uma política de cooperação entre a biblioteca e os
docentes ligados aos cursos por ela atendidos, enfocando
a atualização das bibliografias básicas das graduações em
Medicina, Odontologia, Enfermagem e Farmácia.
São seus objetivos específicos verificar o controle da
atualização das listagens das bibliografias básicas junto às
coordenadorias de cursos; estabelecer o grau de envolvi-
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mento dos professores, quando da definição das listagens
de obras que contemplam as bibliografias básicas de cada
curso; verificar se as obras sugeridas já existem no acervo
da biblioteca e se satisfazem as necessidades dos alunos
de graduação; estabelecer um método de atualização das
bibliografias básicas que envolva alunos, professores, coordenadores e agentes da biblioteca
O trajeto deste trabalho compreendeu a busca de
respostas às seguintes perguntas: Como estão sendo elaboradas as listagens de obras para atualização das bibliografias básicas dos cursos da área da saúde na UFC? A ausência de uma comunicação eficiente entre os agentes da
biblioteca e os docentes afeta a atualização das bibliografias básicas dos cursos por ela atendidos? Qual a forma
correta de fazer a atualização constante das bibliografias
básicas dos cursos de Medicina, Odontologia, Enfermagem e Farmácia da UFC? O acervo de livros da Biblioteca
de Ciências da Saúde da UFC atende às necessidades de
ensino e pesquisa dos acadêmicos dos cursos de Medicina, Odontologia, Enfermagem e Farmácia?
A amostra, composta de 264 alunos, foi selecionada
estatisticamente dentre os 2237 alunos matriculados nos
cursos da área da saúde, no semestre I, do ano de 2009,
assim distribuídos: 924 alunos do curso de Medicina, 329,
do curso de Odontologia, 340, da Enfermagem e 644 do
curso de Farmácia.
A coleta de dados foi feita nos meses de março e
abril de 2009, por meio da aplicação de questionários,
com questões abertas e fechadas, aos alunos dos cursos
anteriormente mencionados à diretora da Biblioteca de
Ciências da Saúde, ao diretor do Sistema de Bibliotecas, a
professores das disciplinas ligadas aos cursos referidos e
aos seus respectivos coordenadores.

266

Atualização das Bibliografias Básicas dos Cursos da Área da Saúde:
o Caso da Biblioteca de Ciências da Saúde da UFC

A relevância da pesquisa está no fato de que, mesmo existindo inúmeros trabalhos tratando da avaliação
de acervos disponibilizados pelas bibliotecas, não temos
estudos na universidade focados especificamente na atualização das bibliografias básicas dos cursos, que possam
fundamentar um modelo de política de atualização dessas
bibliografias, de maneira formal e livre de improvisações,
em que estejam definidos todos os passos a ser seguidos,
de modo a assegurar que o atendimento às demandas
dos alunos contemple a economia de tempo e de recursos quando da aquisição desse material.

A Importância da Biblioteca Universitária para a Formação do Aluno
Para o Sistema de Bibliotecas da Universidade, segundo Raposo e Espírito Santo (2006), ser proativo implica a adoção de medidas que possam ajudar o aluno
a resolver seus problemas de informação, o que requer
a cooperação dos diversos setores da universidade com
a biblioteca, pressupondo ainda a negociação e a articulação entre as coordenadorias acadêmicas, professores,
setores administrativos e de informática. O bibliotecário
universitário deve estar capacitado a responder pelas necessidades de suas respectivas bibliotecas, razão por que
exige-se dele constante aperfeiçoamento e atualização de
conhecimentos, além de, segundo Souza (2004), o compromisso de acompanhar o processo de ensino e aprendizagem dos alunos sob sua orientação, cujas necessidades
devem ser conveniente e oportunamente supridas.
Cabe também a esse profissional a tarefa de divulgar os materiais disponibilizados pela biblioteca, o que
pressupõe conhecimento de didática, simpatia, interação
com a comunidade, relacionamento amigável com alunos
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que vão à biblioteca com mais frequência e comprometimento com as inovações tecnológicas.
Segundo Fialho (2004), o bibliotecário e o professor
têm importância fundamental na tarefa de desenvolver as
habilidades informacionais, devendo, nesse tocante, trabalhar em conjunto nas ações de planejamento e avaliação
da aprendizagem. Sendo assim, trabalhando em parceria,
o bibliotecário e o professor estarão perseguindo o objetivo
de habilitar os alunos para o uso da informação, condição
imprescindível ao pesquisador que pretendem formar.
Os recursos da biblioteca e o processo de pesquisa
são componentes essenciais no processo de aprendizagem, A biblioteca se transforma em um centro de questionamento que fornece acesso aos recursos de aprendizagem, em todos os assuntos do currículo, e o professor
assume a postura de mediador do conhecimento, com a
finalidade precípua de incentivar o aluno a pensar (FIALHO, 2004).
Fialho (2004) afirma que ainda falta entrosamento
entre bibliotecários e professores na prática da pesquisa
escolar, assim como falta a participação ativa do bibliotecário no planejamento curricular. O bibliotecário e a biblioteca ficam à margem do processo de ensino, uma vez
que não há uma ação concreta de inserção deste profissional na prática docente. Em outras palavras, a interação
entre bibliotecários e professores é mínima, de modo que
os agentes da biblioteca sequer são informados das pesquisas que estão sendo desenvolvidas no setor.

As Bibliografias Básicas
Compete à biblioteca universitária dar suporte bibliográfico às atividades universitárias, contemplando os
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aspectos da quantidade e da qualidade, de acordo com as
exigências dos programas curriculares dos cursos por ela
assistidos. Segundo Eleutério e Prati (2002), estas coleções didáticas das bibliotecas ainda se assemelham muito
a um acervo escolar.
De acordo com Vergueiro (1989), a confecção das
listas de bibliografias a ser adquiridas pela biblioteca não
deve partir de indicações dos usuários tampouco se nortear apenas pelos conhecimentos dos bibliotecários responsáveis por esta seção, mas sim, constituir-se numa
ação conjunta em que o conhecimento e a experiência
técnica dos professores sejam consideradas.
Para aquisição de novas bibliografias, há de se conhecer o mercado editorial, sobretudo as publicações
novas de cada ramo do conhecimento. Para tanto, cabe
ao bibliotecário responsável pelo serviço de aquisições
de documentos acompanhar rigorosamente os catálogos
editoriais de lançamento de obras, mantendo-se atento
às críticas publicadas em periódicos (VERGUEIRO, 1989).
Segundo Eleutério e Prati (2002), a biblioteca universitária deve estar sempre atenta aos programas das disciplinas e manter estreito relacionamento com os docentes
responsáveis por cada área do conhecimento, em virtude
de muitas obras tornarem-se obsoletas num período muito curto. Basta esse argumento para se ter a convicção de
que bibliografias adquiridas sem um planejamento prévio
não satisfarão as necessidades dos usuários da biblioteca.
No Brasil, com a proliferação de cursos de pós-graduação, os orçamentos começaram a priorizar sistematicamente a aquisição de periódicos, o que acarreta a
redução de verbas para aquisição de livros básicos, prejudicando assim o ensino, especialmente o de graduação
(VERGUEIRO, 1989).
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Metodologia
Quanto à metodologia, este estudo se desenvolveu
por meio do estudo de caso, segundo Hildebrand (1999,
p.1), “um dos vários modos de realizar   uma   pesquisa sólida. Outros   modos incluem experiências vividas,
histórias e a análise de informação de arquivo (como em
estudos econômicos)”. Dependendo da estratégia utilizada, o pesquisador encontra no seu caminho vantagens e
desvantagens, ou seja, tudo vai estar relacionado ao foco  
da   pesquisa, ao   controle   do   pesquisador sobre  os
eventos e ao enfoque, que pode priorizar ”o contemporâneo ao invés de fenômenos históricos”.

Universo/ Amostra
A população foi definida de acordo com dados fornecidos pelas coordenadorias dos cursos de Medicina,
Odontologia, Farmácia e Enfermagem, com a participação
respectiva de 924, 329, 644 e 340 alunos. Definiu-se um
intervalo de confiança de 95% e um erro máximo de 5%.
O tamanho da amostra foi de 264 alunos, distribuídos proporcionalmente entre os quatro cursos atendidos
pela BCS, o que resultou nos seguintes números: Medicina, 109 alunos; Odontologia, 39; Farmácia, 76 e Enfermagem, 40.
Para analisar a variabilidade dos valores encontrados, foi usada a relação entre o desvio padrão (s) e o coeficiente de variação (CV) dos dados coletados. O desvio
padrão mede a variabilidade dos valores de um conjunto
de dados em relação à média aritmética. Em relação a
essa medida de posição, é importante destacar que um
alto valor da variância significa a dispersão dos dados em
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relação à média aritmética, não se podendo fazer nenhuma generalização; já um baixo valor da variância significa
que os dados estão uniformes em relação à média aritmética, o que nos permite generalizar as ocorrências em
torno dessa média. O coeficiente de variação mede o grau
de dispersão entre um conjunto de dados.
S ni (xi – xm)2 z
n
– xm)2
S ni (x			tem-se
que:
i
n

e CV = s / xm xm , onde:
n – número total da amostra;
n – número total da amostra;
xi – dado coletado i, com i variando de 1 até n;
xm – média aritmética dos dados coletados;
s

X

S ni=1

(xi – xm)2
n

s

X

S ni=1

(xi – xm)2
n

CV – Coeficiente de Variação;
s g Desvio Padrão			
s g Desvio Padrão
s g Desvio Padrão			
s g Desvio Padrão
s g Desvio Padrão
xi g dado coletado i, com i variando de 1 até n
xi g dado coletado i, com i variando de 1 até n
n g número total da amostra
n g número total da amostra
xm g média aritmética dos dados coletados
xm g média aritmética dos dados coletados
CV g Coeficiente de Variação
n g n – número total da amostra
s g Desvio Padrão
s g Desvio Padrão
Como diferença significativa, não permitindo generalização, foi definida aquela maior que duas vezes o des-
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vio padrão. Assim, -2s ≤ CV ≤ = 2s, teremos variação não
significativa em relação à média aritmética encontrada.
A coleta de dados foi feita nos meses de março e
abril de 2009.
Como instrumentos de pesquisa, foram utilizados os
seguintes: listagem de solicitação de bibliografias básicas
enviada pela Pró-Reitoria de Graduação, em 2007, à BCS
para triagem inicial; lista enviada pela BCS à Biblioteca Universitária em 2008 para solicitação de compra; lista de livros adquiridos pela BCS por compra, em 2009, solicitados
diretamente pelos professores, sem passar pela triagem
inicial da biblioteca; lista de livros da BCS, utilizados pelos alunos no período de janeiro de 2007 a abril de 2009,
exemplares fornecidos pelo Sistema Pergamum, utilizado
na administração das bibliotecas; listagem de livros não
utilizados pelos alunos no período de janeiro de 2005 a
abril de 2009; lista de livros provenientes da s olicitação direta dos professores, efetivamente utilizados pelos alunos.
Outros instrumentos foram utilizados para a pesquisa, tais como questionário aplicado aos alunos da graduação dos cursos de Medicina, Odontologia, Enfermagem e
Farmácia, composto de questões abertas e fechadas, por
meio dos quais se procurou traçar um perfil desses alunos, definir o grau de satisfação destes com os serviços
prestados pela BCS e como eles analisam a atualização
das bibliografias básicas de seu respectivo curso; questionários aplicados à diretora da BCS e ao diretor do Sistema
de Bibliotecas da UFC.
A aplicação do questionário aos alunos se deu nos
meses de março e abril de 2009, em diferentes momentos: na própria biblioteca, nos centros acadêmicos e nas
salas de aula. Um grande problema enfrentado foi a resistência dos alunos a responder as perguntas e devolver
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os questionários na portaria da BCS. Foram distribuídos
600 questionários e devolvidos 368, sendo 128 alunos do
curso de Medicina, 97 alunos do curso de Farmácia, 74
do curso de Enfermagem e 69 alunos da Odontologia. A
escolha da amostra, anteriormente especificada, foi feita
de forma aleatória, procedimento que se repetiu quando
da construção da tabela de números..

Resultados
Cerca de 60% dos alunos que frequentam a BCS estão cursando entre o primeiro e o quinto semestre; em
torno de 70% deles são egressos da escola particular; a
maior frequência à biblioteca é de alunos do curso de Farmácia e mais de 60% desses alunos procuraram a biblioteca para estudar os conteúdos ministrados pelos professores. Em relação ao processo de atualização do acervo,
pediu-se no questionário uma indicação de cinco livros
imprescindíveis para um aprendizado satisfatório de sua
área de estudo, tendo sido observado que 91,3% dos alunos consideram o acervo da BCS desatualizado, embora
essa informação entre em choque com a constatação de
que, dos livros indicados pelos alunos, a biblioteca possui
em seu acervo uma média de 57% deles e, no caso específico de curso de Enfermagem, esse percentual sobe
para 69,2%. Na realidade, o que se observa é a baixa relação livro/aluno, bastante inferior à orientada pela CAPES, o que nos induz a pensar que a BCS é deficitária em
relação a sua atualização. Entretanto, o que se constata é
a deficiência em relação ao número de exemplares, perfeitamente contornável por meio de uma política de atualização eficiente, incluindo a aquisição dos exemplares
faltantes sob a forma de livros eletrônicos.
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Os alunos consideram-se atuantes no processo de
atualização do acervo num percentual de 56,1%, mesmo
a BCS não tendo nenhum programa de integração deles
ao processo de atualização das bibliografias básicas.
No que diz respeito à relação livro-aluno, não se
pode generalizar um padrão para cada curso, vez que os
dados revelaram alto nível de dispersão. O que de fato se
constatou foi essa realação está muito aquém do que o
MEC e a própria BU definiram como valores mínimos, qual
seja 1 (um) livro para cada 10 alunos.
Em uma primeira análise, observou-se ter havido
preocupação com a atualização das bibliografias básicas,
via listagem enviada pela Pró-Reitoria de Graduação (PROGRAD) dos cursos de Enfermagem e Farmácia, que apresentaram uniformidade em relação às sugestões apresentadas. Os cursos de Medicina e Odontologia, entretanto,
devido ao pequeno número de disciplinas contempladas
com indicações de atualização, mostraram-se desalinhados com o processo de atualização das bibliografias
básicas de seus cursos. Cabe ressaltar, também, que o
processo de aquisição das bibliografias selecionadas pela
BCS não se efetivou, o que, devido à falta de uma política
atualização de bibliografias básicas, fez com que todo o
processo realizado ficasse sem efeito, sendo, pois, necessário um novo processo de aquisição que implica a repetição de todos os procedimentos, caracterizando assim um
re-trabalho.
Quando se observam as diferenças entre a lista de
solicitações apresentada à BCS pela PROGRAD e as suges
tões bibliográficas enviadas diretamente pelos professores
à Biblioteca Universitária (BU), verificou-se uma distinção
bastante significativa, expressa nos seguintes percetuais:
Enfermagem, 42,7%; Farmácia, 46,7%; Medicina, 97% e
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Odontologia, 82%. Essa discrepância nos leva a crer que a
listagem de bibliografias oriunda das PROGRAD, reconhecidamente desatualizada, não considerou as atuais necessidades informacionais dos alunos. Tendo em vista que a
diferença temporal entre o envio da listagem da PROGRAD
e remessa das indicações dos professores foi de dois ou
três meses, não parece plausível que, em tão pouco tempo, mudança tão radical em relação às bibliografias básicas dos cursos tenha se registrado.
Quanto à compra realizada em atendimento às sugestões dos professores, observou-se que a relação do
acervo adquirido para cada curso foi de caráter isonômico, ou seja, cada curso recebeu, em média, 80% do que
foi solicitado, caracterizando assim um equilíbrio entre o
material adquirido para cada curso, vez que nenhum deles foi beneficiado em detrimento de outro.
Inferindo ser de extrema importância a participação
da BCS no processo de confecção das listas de compras
dos livros para os cursos por ela atendidos, observou-se
que 41% dos livros já disponibilizados no acervo, provenientes da última compra, ainda não foram utilizados. Esses exemplares foram adquiridos com base apenas nas
indicações dos professores, ou seja, sem que a BCS participasse da confecção da listagem final de sugestão de
compra. Constatou-se que a verba gasta na compra dos
livros não utilizados é da ordem de 42% do total disponibilizado para esse fim.
Verificou-se ainda que, entre os livros não utilizados, 48% dos títulos são em língua inglesa, condição que
aumenta significativamente o custo que, nesse caso, representou aproximadamente 34,4% da verba total utilizada para a aquisição de livros. Esses dados apontam para
uma ilação: para cada R$ 100,00 gastos na atualização
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do acervo, R$ 34,40 são desperdiçados com aquisição de
material em língua estrangeira não efetivamente utilizado.
Na verdade, definindo uma política mais eficaz de atualização das bibliografias básicas, abrangendo a aquisição
de literatura estrangeira, estes desperdícios tendem a ser
minimizados.

Considerações Finais
A BCS, não sendo atendida pelos professores na solicitação de bibliografias básicas para atualização de seu
acervo, repassa essa solicitação à PROGRAD que responde
com o envio de listas preexistentes, o que gera um descompasso entre as reais necessidades dos alunos, resultando invariavelmente na falta de livros verdadeiramente
utilizados e na compra de obras que permanecerão sem
uso. Conclui-se, então, que a falta de comunicação entre a
biblioteca e professores afeta o processo de aquisição das
bibliografias básicas.
A essa altura, também se pode afirmar que as indicações de bibliografia oriundas do grupo dos docentes
devem ser criteriosamente analisadas pelos agentes da
biblioteca, evitando assim que essas obras não sejam realmente utilizadas, tal como constatou o presente estudo.
Para ser mais precisos, 41% do material adquirido a partir
de sugestões dos professores não estão sendo consultados, o que representa uma perda de 42% do total dos recursos utilizados na compra dessas obras. Com a análise
da biblioteca, através de suas estatísticas de uso ou de
reserva, essas perdas seriam minimizadas ou, até mesmo, evitadas..
Do acervo completo disponibilizado na BCS, 57%
dos livros são considerados pelos alunos como atualiza-
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dos, o que levaria a se dizer que o acervo atende às necessidades discentes. Porém, em relação à quantidade,
constatou-se estar muito aquém do proposto pelo MEC
que é de um 1 (um) livro para cada 10 (dez) alunos. Com
mais precisão, apenas 9% das bibliografias guardam essa
proporção, não sendo possível generalizar o dado devido
ao alto nível de dispersão encontrado. Assim, conclui-se
que o acervo da BCS não atende às necessidades de seus
usuários em relação ao número de exemplares.
As coordenadorias dos cursos atendidos pela BCS
não possuem a listagem das bibliografias básicas usadas
nas disciplinas de seu curso, excetuando a do curso de
Enfermagem, embora as obras constantes dessa listagem
estejam desatualizadas. Contrariando o que diz a maioria
dos autores, a participação da comunidade discente usuária da BCS na definição das bibliografias tem-se mostrado
bastante eficiente, haja vista que uma média de 63,6% do
que foi sugerido pelos professores como material imprescindível a uma boa formação acadêmica coincidiu com as
indicações dos alunos.
Conforme demonstra a literatura, há a necessidade
de se formar um comitê de atualização de acervo, composto de representantes de todos os segmentos envolvidos no processo de aquisição de livros para as bibliotecas,
mais precisamente, professores, alunos, bibliotecários e
funcionários que atuam diretamente no atendimento aos
alunos.
Faz-se necessária a atualização constante das bibliografias básicas da BCS, pois cerca 25% dos alunos atendidos por ela utilizam o acervo apenas como material de estudo. Cumpre então realizar um estudo dessa comunidade,
com vistas a melhorar o atendimento da biblioteca e a consequente satisfação das necessidades de seus usuários.
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Para a atualização permanente das bibliografias básicas, deve o Sistema de Bibliotecas de a UFC ter uma
política de atualização das bibliografias básicas eficiente,
operacionalizada, sem improvisos, em que estejam definidos períodos e critérios para cada procedimento, por
exemplo:
a) procedimentos administrativos, definindo em documento que, para cada sugestão de bibliografia, pelo
menos uma, será atendida. Especifique-se que,
sobre a relação livro/aluno, existe um documento
do MEC (legislação), o que não ocorre em se tratando do sistema de bibliotecas da UFC. Faz-se
necessário definir a quantidade de bibliografias de
língua estrangeira a ser atendida por disciplina.
Ainda quanto aos procedimentos administrativos,
seria também definido que o processo de atualização das bibliografias básicas seria realizado nos
anos ímpares. Assim, estaria definida a validade
da listagem produzida. Desse modo, sempre que a
UFC acenasse com verba para aquisição de bibliografias básicas ter-se-iam as listas prontas, necessitando apenas de alguns ajustes em relação ao
montante de verba a ser utilizada;
b) confecção de lista de livros a ser adquiridos, iniciando-se com o recebimento de sugestões das
bibliografias básicas oriundas dos segmentos dos
professores e alunos, ligados às bibliotecas setoriais, através do Sistema Integrado de Bibliotecas
(Pergamum);
c) envio das listagens das bibliografias dos cursos
atendidos por elas às setoriais, contendo a discriminação do curso e da disciplina;
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d) confecção, pelas setoriais, de uma lista final de
sugestões, com o respectivo orçamento individual
e total, de modo a que tenha um referencial da
verba necessária para aquisição das bibliografias;
e) publicação, no site da setorial, da lista final de
sugestões de aquisição de livros, com o respectivo orçamento, individual e total, tornando assim
a comunidade devidamente informada do que foi
processado.
Um processo de atualização das bibliografias básicas eficiente melhoraria o nível de satisfação dos usuários
em relação à biblioteca, bem como elevaria o nivel de formação acadêmica e evitaria a duplicidade de trabalho e
o desperdicio de verbas, sempre tão escassas quando se
trata da aquisição de material bibliográfico.
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RESPONSABILIDADE SOCIAL UNIVERSITÁRIA: UM ESTUDO DE CASO DO
CURSO DE MEDICINA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ – CAMPUS
DE SOBRAL
Conceição de Maria Pinheiro Barros
José Célio Freire

Introdução
A responsabilidade social deve fazer parte da essência da universidade pública brasileira. Em meio a uma sociedade excludente e desigual, especialmente em países
em desenvolvimento como o Brasil, a universidade tem
sido considerada como uma das instituições mais adequadas para a busca de soluções, superação dos desafios
sociais e para responder às demandas da comunidade em
seu entorno. O conceito de responsabilidade social utilizado neste trabalho está fundamentado na ética levinasiana que defende a responsabilidade pelo próximo como
uma obrigação, “à medida que tenho que responder não
só pelo rosto do outro homem, mas que, ao lado dele,
abordo o terceiro [...]” (LÉVINAS, 2005, p.143).
Destaca-se a relevância deste trabalho como fomentador de uma reflexão sobre a atuação universitária, examinando até que ponto o seu compromisso social está
sendo assumido. Este trabalho tem como objetivo analisar como as ações de responsabilidade social do curso
de Medicina do campus da Universidade Federal do Ceará
em Sobral são planejadas e desenvolvidas, a partir da visão da comunidade interna.
Trata-se de uma pesquisa qualitativa, a partir de um
levantamento bibliográfico, documental e de uma pesquisa
de campo. A pesquisa foi realizada no curso de Medicina da
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Universidade Federal do Ceará em Sobral, utilizando como
instrumento de coleta de dados, além da pesquisa documental, a aplicação de questionários e de entrevistas semiestruturadas, realizadas com representantes da instituição. Os roteiros de entrevista foram fundamentados nos indicadores de responsabilidade social do Sistema Nacional
de Avaliação da Educação Superior (SINAES). Após a análise dos resultados, percebeu-se que o curso investigado
desenvolve ações sociais que oferecem respostas positivas
à comunidade em seu entorno, porém ainda há muito a ser
feito para a concretização da sua responsabilidade social.

A Responsabilidade Social Universitária a partir da Filosofia Levinasiana
Tendo como eixo norteador da responsabilidade social a ética da alteridade radical defendida por Lévinas,
faz-se necessário o delineamento do que se considera ética no contexto da alteridade.1 Para tanto, há que se compreender alguns conceitos utilizados nos textos de Lévinas como essenciais para a concretização da ética. Nessa
direção, destaca-se o termo “outro”, que aparece como
centro do pensamento da ética da alteridade. O outro é
considerado como aquele que invoca e afeta o indivíduo,
a partir da sua chegada inesperada, rompendo a sua segurança. A busca de elucidação desse tema remete ao entendimento sobre o que Lévinas considera como sentido
do “ser”, partindo da significação verbal da palavra. Nessa
direção, Lévinas (2005, p.18) considera:
Ser, já insistência em ser, como se um “instinto de
conservação” coincidente com seu desenvolver, pre1

A filosofia da alteridade em Lévinas parte não só do pressuposto de que
todo homem interage e interdepende de outros indivíduos, mas também de
que a afirmação do eu ocorre a partir da resposta ao outro.
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servando-o e mantendo-o na sua aventura de ser,
fosse seu sentido. A tensão do ser sobre si mesmo
intriga em que se ata o pronome reflexivo se. Insistência anterior a toda luz e decisão, segredo de uma
selvageria que exclui deliberação e cálculo, violência
à guisa de entes que se afirmam “sem consideração”
uns para com os outros na preocupação em ser.

Nesse sentido, o termo “ser” revela uma preocupação consigo mesmo, uma representação que se faz de
si mesmo considerando todo o seu comportamento em
direção ao próprio interesse, colocando-se em primeiro
lugar. É a imagem que o indivíduo produz dele mesmo, da
sua existência. Para que seja possível adentrar na concepção metafísica de Lévinas, é preciso evadir-se do conceito
de ser e despertar para o exterior, visto que “o ser que se
descobre como existência existe em relação ao mundo e
às coisas.” (MELO, 2003, p.35). A ética da alteridade, segundo interpretação de Freire (2002, p.97, grifo do autor),
“é, em mim, temor; temor por toda a violência que posso
vir a cometer apesar de qualquer inocência intencional”.
Nesse sentido, pode-se compreender que, mesmo que
um indivíduo não tenha o intuito de ser injusto com o
outro, preocupa-se com as consequências de seus atos.
Com relação a essa ética, emerge o “des-interesse” defendido por Lévinas (2005, p.141):
[...] não-indiferença de uns para com outros, numa
responsabilidade de uns para com os outros, mas
antes que a reciprocidade desta responsabilidade, que
se inscreverá nas leis impessoais, venha sobrepor-se
ao altruísmo puro desta responsabilidade inscrita na
posição ética do eu como eu; antes de todo contrato
que significaria, precisamente, o momento da reciprocidade onde pode, com certeza, continuar, mas onde
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pode também atenuar-se ou extinguir-se o altruísmo
e o des-interessamento.

Sobre o “des-interesse”, Freire (2002, p.42, grifo do
autor) interpreta que “não há mais inter-esse 2 pelo outro,
já que o Outro efetua a deposição da soberania do eu.”
Dessa maneira, a ética está relacionada a uma ausência
de interesse pelo Outro, no sentido de responsabilizar-se
por ele sem expectativa de qualquer tipo de retorno, sem
preocupar-se com a reciprocidade. Trata-se de um apelo gratuito: eis o significado da expressão “des-interessamento”, conforme ensina Lévinas (2005, p.141-142):
O inter-humano está também na providência de uns
em socorro dos outros, antes que a alteridade prestigiosa de outrem venha banalizar-se ou ofuscar-se
num simples intercâmbio de bons comportamentos
que se terão estabelecido como “comércio-interpessoal” nos costumes.

A alteridade consiste numa relação com o outro, não
no sentido de compreendê-lo e conhecê-lo e, mas numa
relação que excede o entendimento do que é exterior, tendo como pilar a caridade3 numa conexão fundamentada
no impacto que sente da invocação do outro. Nessa direção, Larrosa e Lara (1998, p.9) destacam:
O outro, ao olhar-nos, põe-nos em questão, tanto o
que nós somos como todas essas imagens que construímos para classificá-lo, para excluí-lo, para proteger-nos de sua presença incômoda, para enquadrá-lo
em nossas instituições, para submetê-lo às nossas
práticas e, finalmente, para fazê-lo como nós, isto
2

Freire (2002) refere-se a uma relação com o outro sem a existência de um
interesse no sentido de troca entre seres.
3
Em seus textos, Emmanuel Lévinas substitui a palavra “amor” por “caridade”, tomando-as como sinônimos.
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é, para reduzir o que pode ter de inquietante e de
ameaçador.

A responsabilidade social universitária a partir da
filosofia levinasiana, que considera o “eu” infinitamente
responsável perante o “outro”, não é uma escolha e sim
uma obrigação, como afirma Kuiava (2006, p.55-56):
A responsabilidade não nasce de uma boa vontade, de
um sujeito autônomo que quer livremente se comprometer com o outro ser. Ela nasce como resposta a um
chamado [...] A responsabilidade determina a liberdade do eu, pois esta não consegue mais se justificar
por ela mesma.

Nessa perspectiva, a universidade deve responder ao
outro, aqui representado pela sociedade em seu entorno,
a partir de uma reflexão sobre o seu significado social, da
busca de atendimento às demandas da comunidade, da
produção de conhecimentos e da formação de profissionais responsáveis.

A Responsabilidade Social da Universidade na Perspectiva do Sistema
Nacional de Avaliação da Educação Superior (SINAES)
O Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (SINAES) é constituído por três componentes, a
saber: avaliação das instituições, avaliação dos cursos e
avaliação do desempenho dos estudantes. O SINAES fundamenta-se na necessidade de:
[...] promover a melhoria da qualidade da educação
superior, a orientação da expansão da sua oferta, o
aumento permanente da sua eficácia institucional, da
sua efetividade acadêmica e social e, especialmente,
do aprofundamento dos compromissos e responsabilidades sociais. (BRASIL, 2004b, p.4).
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Dentre os princípios fundamentais do SINAES, destaca-se a “[...] responsabilidade social com a qualidade da
educação superior [...] (BRASIL, 2004b, p.7). Com relação
aos objetivos, o Art. 3º. da Lei No 10.861/2004 estabelece que a responsabilidade social da Instituição de Ensino
Superior (IES) refere-se [...] à sua contribuição em relação
à inclusão social, ao desenvolvimento econômico e social
e à defesa do meio ambiente, da memória cultural, da
produção artística e do patrimônio cultural [...] (BRASIL,
2004a, p.3). O Art. 3º, inciso III, da Lei No 10.861 de 14
de abril de 2004 apresenta as seguintes dimensões do
SINAES: missão e plano de desenvolvimento institucional, política para o ensino, a pesquisa, a pós-graduação,
a extensão e as respectivas formas de operacionalização,
responsabilidade social da instituição, comunicação com
a sociedade, políticas de pessoal, organização e gestão da
instituição, infraestrutura física, planejamento e avaliação,
políticas de atendimento aos estudantes e sustentabilidade financeira (BRASIL, 2004a). Conforme Brasil (2004b),
as orientações gerais para o roteiro da autoavaliação das
instituições organizam-se da seguinte forma: núcleo básico comum4, núcleo de temas optativos5 e núcleo de
documentação, dados e indicadores.6 Com relação à dimensão III, que trata da responsabilidade social da instituição, o núcleo comum, a ser integrado por todas as IES,
inclui a necessidade de transferência de conhecimento e
4

Abrange os temas que devem integrar os processos de autoavaliação de
todas as IES.
5
Contempla os itens que podem ser ou não escolhidos pelas IES como critérios para avaliação, de acordo com a pertinência e adequação à sua realidade e ao seu projeto de avaliação institucional.
6
Apresenta dados, indicadores e documentos que podem contribuir para a
fundamentação, análise e interpretação das informações coletadas, bem
como aventa a possibilidade de utilização de entrevistas e questionários
para o levantamento dessas informações.
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valor social para as ações da universidade, considerando
o impacto das atuações científicas, técnicas e culturais no
desenvolvimento regional e nacional; o tipo de relações
existentes entre a universidade, o setor público, o setor
produtivo, o mercado de trabalho e as instituições sociais,
culturais e educativas de todos os níveis e as ações direcionadas a democracia, promoção da cidadania, inclusão
social e políticas afirmativas (BRASIL, 2004b).
Dentre os critérios de avaliação sugeridos no núcleo
de temas optativos da citada dimensão, destacam-se os
adotados pela instituição para a ampliação do acesso, sobretudo para os portadores de necessidades especiais; as
ações da universidade direcionadas à inclusão e assistência a setores ou grupos sociais discriminados em cada
segmento da comunidade universitária (professores, estudantes e funcionários); a contribuição da instituição para
o desenvolvimento científico, técnico ou cultural da nação;
a existência de atividades institucionais em interação com
o ambiente social; a existência de atividades vinculadas a
cooperativas, organizações não governamentais (ONGs),
corais, centros de saúde, escolas, clubes, sindicatos; e o
favorecimento à inclusão de estudantes portadores de necessidades especiais (BRASIL, 2004b).
Quanto ao núcleo de documentação, dados e indicadores, a dimensão III apresenta critérios utilizados para a
abertura de cursos e ampliação de vagas; pertinência da
atuação da IES em áreas, como educação, saúde, lazer, cultura, cidadania, solidariedade, dentre outras; comprovação
de que a realização das atividades vinculadas ao meio social
contribui para o desenvolvimento das finalidades da instituição; informações sobre bolsas, outros acordos com outras
instituições públicas e privadas, organizações profissionais
e empresariais e associações (BRASIL, 2004b). Considera-
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-se que, ao abordar a responsabilidade social da instituição,
a dimensão III do SINAES contribui de forma significativa
para a busca de ações direcionadas ao compromisso da
universidade em oferecer respostas à sociedade.
De acordo com Andriola (2004), é inevitável a existência de barreiras e obstáculos a serem superados, tais
como individualismo dos profissionais, repetição rotineira
das práticas, tempo que se tem ou de que se necessita
para a realização dessa atividade, desmotivação dos protagonistas, desconhecimento, desinformação e falta de recursos orçamentários. Entretanto, Andriola (2004) salienta
que o sucesso da avaliação institucional poderá ser conquistado por meio de prudência, ousadia e determinação.

Método
A pesquisa desenvolvida se insere no modelo qualitativo, buscando uma interpretação da realidade do curso
de Medicina da UFC em Sobral. A investigação foi composta de pesquisa bibliográfica, análise documental e pesquisa de campo. Salienta-se que, atendendo às normas
que regulamentam a pesquisa com seres humanos do
Conselho Nacional de Saúde – Ministério da Saúde, Resolução No 196 de 10 de outubro de 1996 (BRASIL, 1996), o
projeto referente a esta pesquisa foi submetido ao Comitê
de Ética em Pesquisa da Universidade Federal do Ceará
(COMEP) e aprovado em reunião do dia 16 de outubro de
2008. Quanto aos níveis de pesquisa, Gil (2006) destaca
três classificações: exploratórias, descritivas e explicativas. A presente pesquisa pode ser considerada como exploratória e descritiva, por buscar compreender como as
atividades sociais do curso de Medicina da Universidade
Federal do Ceará são planejadas e concretizadas, a partir
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da visão da comunidade acadêmica, buscando uma interpretação das opiniões sobre o tema proposto.
Para atender aos propósitos deste estudo, foi utilizada a técnica de entrevista, tendo como instrumentos de
coleta de informação o levantamento bibliográfico e documental, a aplicação de questionário e a entrevista. Marconi e Lakatos (1991) explicam que a pesquisa documental é a fonte de coleta de dados restrita a documentos,
constituindo as fontes primárias. A pesquisa documental
foi realizada por meio da análise de documentos oficiais
referentes à educação superior e de documentos específicos da Universidade Federal do Ceará (UFC) e do curso de
Medicina do campus de Sobral. Em seguida, foi aplicado
um questionário aos representantes estudantis de cada
projeto de extensão desenvolvido pelo curso. O questionário abordou perguntas sobre os objetivos, a metodologia, os resultados alcançados e a contribuição dos projetos para a concretização da responsabilidade social do
curso investigado.7 Os questionários foram encaminhados aos representantes de dezenove8 projetos, via correio
eletrônico e, após a sua aplicação, foi apresentada uma
descrição das suas principais características e selecionados quatro dentre os dezesseis projetos que responderam
ao questionário para a participação nas entrevistas. Para a
seleção dos projetos de extensão, foram considerados os
seguintes critérios: tempo de existência, objetivos, metodologia e resultados alcançados.
Com relação à opção pela técnica de entrevista como
instrumento de coleta de dados, Rosa e Arnoldi (2006)
7

O modelo do questionário aplicado encontra-se anexo a este trabalho no
apêndice A.
8
Ressalte-se que, dos dezenove questionários enviados aos representantes
dos projetos de extensão, retornaram dezesseis .
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esclarecem que ela deve ocorrer quando o pesquisador/
entrevistador necessitar recorrer a respostas mais profundas. Nesse intuito, foi utilizada a entrevista individual semiestruturada, focalizando a verbalização, por parte dos
entrevistados, de suas opiniões, experiências e reflexões
sobre o tema, a fim de confirmar a existência de estratégias de responsabilidade social do curso e de sua concretização por meio das ações de ensino, pesquisa e extensão, bem como de buscar informações sobre a forma
de realização do planejamento e a concretização dessas
ações. O roteiro compôs-se de dez questões abertas, para
que os entrevistados pudessem manifestar suas experiências, utilizando-se dos indicadores de responsabilidade
social do SINAES para a definição dos temas abordados
nos roteiros de entrevistas, a fim de facilitar o alcance dos
objetivos propostos.9
A presente pesquisa foi realizada no curso de Medicina da Universidade Federal do Ceará, em Sobral. Na pesquisa qualitativa, conforme Bauer e Gaskell (2005, p.67),
“o termo ‘seleção’ é empregado explicitamente em vez de
amostragem.” Isso porque o termo “amostragem” envolve
o levantamento de dados em que os resultados são analisados a partir de uma amostra estatística sistemática da
população, sendo generalizados dentro de limites específicos de confiabilidade. Os entrevistados, selecionados
por tipicidade, representam cada subgrupo da população,
totalizando doze, assim distribuídos:, um coordenador
geral, dois servidores técnico-administrativos, quatro docentes que coordenam atividades de extensão e quatro
discentes que participam de projetos de extensão, todos
9

Os modelos dos roteiros de entrevista encontram-se nos apêndices deste
trabalho.
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pertencentes ao curso de Medicina da UFC em Sobral10 e
um diretor da Faculdade de Medicina da UFC11
A análise e a interpretação dos dados foram realizadas numa perspectiva hermenêutica, buscando a compreensão e a inteligibilidade sobre uma situação ou uma
coisa (PALMER, 2006), bem como a interpretação e o encadeamento de um novo discurso com relação ao tema,
por meio da apreensão de significados nas respostas obtidas durante as entrevistas.

Análise dos Resultados
A seguir são apresentados os resultados e a análise
das entrevistas realizadas com os representantes da administração superior, servidores técnico-administrativos,
docentes e discentes do curso de Medicina da UFC em
Sobral. A apresentação dos resultados está organizada
em três seções: o curso de Medicina da UFC em Sobral,
indicadores de responsabilidade social do SINAES e planejamento das ações de responsabilidade social do curso.
10

Com o intuito de manter o sigilo em relação aos sujeitos entrevistados, foi
utilizada a palavra “ENTREVISTADO”, seguida do número que representa a
ordem de realização das entrevistas.
11
À época da expansão do curso de Medicina da UFC para o interior do Estado
do Ceará, a direção do curso cabia ao diretor da Faculdade de Medicina em
Fortaleza. Com a chegada dos novos cursos (Odontologia, Psicologia, Engenharia da Computação, Engenharia Elétrica e Ciências Econômicas), o curso
de Medicina da UFC em Sobral passou a integrar o campus. Atualmente, a
direção do curso é exercida oficialmente pela diretoria do campus de Sobral.
De acordo com o diretor da Faculdade de Medicina em Fortaleza, os diretores
dos cursos de Medicina em Sobral e Barbalha solicitaram a sua colaboração e
apoio para tratar de assuntos específicos da Medicina, embora extraoficialmente. Considerando-se que os objetivos deste trabalho abrangem assuntos
específicos da Medicina, optou-se por entrevistar o diretor da Faculdade de
Medicina da UFC em Sobral, à época da sua expansão, porém, pela impossibilidade de uma adequação a sua agenda, foi entrevistado o atual diretor, que
naquela época era vice-diretor e participou de todo o processo de implementação e dos desafios enfrentados para a consolidação do curso investigado.
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O Curso de Medicina da UFC em Sobral
A história do curso de Medicina da UFC em Sobral
é marcada por muitos desafios. A interiorização do curso
de Medicina foi aprovada pela Resolução No 05/CONSUNI
de 2 de junho de 2000, “[...] mediante a criação de duas
turmas de 40 (quarenta) alunos, destinadas às cidades de
Sobral e Barbalha.” (UFC, 2000c, p.1). Quanto às razões
que impulsionaram o projeto de expansão desse curso,
destaca-se o relato do citado projeto na 202ª. Sessão Ordinária do Conselho Universitário, realizada no dia 2 de
junho de 2000, na qual foram expostos motivos e reflexões sobre os fundamentos que levaram à realização deste projeto de interiorização:
[...]1) as razões da escolha das cidades de Sobral e
Barbalha como pólos estratégicos para a implantação do projeto; 2) o pressuposto de que a implantação desse projeto contribuirá para a consolidação
da política de interiorização do desenvolvimento do
Estado, além de concorrer para a concretização de
uma política de saúde mais efetiva; 3) a implantação
do projeto contempla a idéia de aumentar o número
de médicos formados no Ceará; 4) nos recentes concursos vestibulares da UFC, o Curso de Medicina apresentou um dos maiores índices de concorrência [...]
(UFC, 2000a, p.4).

O relato do processo considera, ainda, que a criação
do curso no interior do estado é “[...] uma resposta efetiva a uma demanda social, além de uma oportunidade de
reafirmação do compromisso da UFC com a defesa de um
ensino público de qualidade” (UFC, 2000a, p.4). Ressalte-se, como motivo para a expansão do curso, a identificação de grande número de médicos egressos de outros
estados atuando no Ceará, como apresentado a seguir:
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Nos últimos cinco anos, no Estado do Ceará, vem
sendo observado um aumento progressivo no número
de registros profissionais de médicos recém-formados
egressos de escolas médicas de outras unidades da
Federação, superando, em 1998 e em 1999, o número
de graduados da Faculdade de Medicina da UFC. (UFC,
2000b, p.1).

Conforme Cristino Filho e Pinto (2007), o curso de
Medicina da UFC em Sobral iniciou suas atividades no dia 2
de abril de 2001, no Centro de Ciências da Saúde, c
 ampus
do Derby, da Universidade Estadual Vale do Acaraú (UVA).
O corpo docente era constituído de oito professores aprovados em concurso público que ministravam aulas para
uma turma de quarenta alunos aprovados no vestibular
de 2000.2. De acordo com Cristino Filho e Pinto (2008),
naquele momento, havia a consciência de que a expansão
do curso de Medicina da UFC para Sobral não era algo descabido, ideia validada pela assertiva do atual coordenador
do curso sobre a concretização desse o
 bjetivo:
Ao longo do primeiro ano, víamos esmaecer as incertezas quanto à concretização da implantação do curso na
medida em que acompanhávamos atentamente a construção do bloco de Anatomia (1º bloco) e bloco didático (2º bloco), inaugurados em 05 de julho de 2002,
com uma área construída de 2.921,77m² no valor de
R$ 1.200.000,00. (CRISTINO FILHO et al., 2008, p.9)

Para a efetivação desse objetivo, foram realizadas
parcerias entre a UFC, a UVA, a Prefeitura Municipal de
Sobral, a Diocese de Sobral, o Governo do Estado do Ceará e a Santa Casa de Misericórdia de Sobral, conforme
descreve Bezerra (2007, p.14):
A UFC [...] preparou todo o projeto acadêmico e suas
consequentes necessidades [...] o Ministério de Edu-
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cação [...] assumiu a responsabilidade de garantir os
concursos de professores e funcionários. O Governo
do Estado arcou com os custos de aquisição de todos
os equipamentos não hospitalares e do material
bibliográfico. A UVA doou um terreno de cerca de 4ha
no seu próprio campus. A Prefeitura de Sobral assumiu inteira responsabilidade pela construção do belo
prédio da Medicina [...]. A Santa Casa, com a anuência
da Diocese de Sobral, cedeu toda sua estrutura hospitalar para a garantia da qualidade do curso.

De acordo com o citado autor, essa aliança foi estabelecida a partir das exigências da sociedade pela interiorização da formação de médicos no estado do Ceará. O
início do ano letivo de 2002 ocorreu nas dependências do
curso de Medicina da UFC em Sobral, que recebeu climatização e equipamentos de laboratório, “[...] com a liberação pelo Governo do Estado, da 1ª. parcela de recursos
doados à UFC para expansões das Faculdades de Medicina em Sobral e no Cariri” (CRISTINO FILHO; PINTO, 2007,
p.18-19). Em 2005, deu-se início ao internato do curso
de Medicina da UFC, campus de Sobral, no Hospital Santa
Casa de Misericórdia de Sobral, por meio de “[...] atividades de aprendizagem, na atenção terciária nos diversos
serviços oferecidos por este hospital de ensino e de alta
complexidade e alta densidade tecnológica” (CRISTINO
FILHO; PINTO, 2007, p.18-19). As atividades de atenção
primária e secundária são desenvolvidas no sistema municipal de saúde, além da participação dos estudantes em
intercâmbio com outras universidades brasileiras.
Com o intuito de conhecer as principais ações de
responsabilidade social desenvolvidas pelo curso de
Medicina da UFC em Sobral, foi realizada uma pesquisa
documental e aplicado um questionário dirigido aos representantes discentes que participam dos projetos de
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extensão. Foram identificados os seguintes projetos de
extensão desenvolvidos no curso:
a) Sociedade Científica de Dor de Sobral: tem como
objetivo estimular a pesquisa, o ensino e a divulgação da terapêutica da dor;
b) Liga Universitária de Nefrologia de Sobral (LUNES):
visa aprimorar os conhecimentos médicos na área
de nefrologia, além de humanizá-la;
c) Liga de Clínica Médica de Sobral (LCMS): tem o intuito
de complementar a formação de futuros profissionais da área de saúde no campo da clínica médica;
d) Liga de Pediatria de Sobral: busca difundir o conhecimento sobre a pediatria, incentivar sua aplicação no meio acadêmico e contribuir para o maior
entendimento das doenças infantojuvenis;
e) Liga de Cirurgia e Anatomia de Sobral (LACAS):
aprimora a formação dos acadêmicos de Medicina
a partir do 3º semestre do curso, preparando-os
para atuação no campo da Cirurgia e Anatomia;
f) Liga de Endocrinologia de Sobral (LIENS): visa ao
aperfeiçoamento dos acadêmicos de Medicina a
partir do 3º semestre do curso;
g) Liga de Pneumologia e Imagem Torácica de Sobral
(LIPTIS): tem como objetivo estimular e auxiliar
estudantes interessados no estudo, pesquisa e
aplicação prática do conhecimento da pneumologia e da imagem torácica;
h) Programa de Assistência Pré-Hospitalar (PAPH):
pretende congregar, estimular e auxiliar estudantes interessados no estudo, na pesquisa e na aplicação prática do conhecimento das atividades pré-hospitalares;

Responsabilidade Social Universitária: um Estudo de Caso do Curso de Medicina
da Universidade Federal do Ceará – campus de Sobral

297

i)

j)

k)

l)

m)

n)

o)
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Núcleo de Estudos em Oncologia (NEO): visa difundir o conhecimento sobre oncologia, incentivar
sua aplicação no meio acadêmico e contribuir para
o maior entendimento do câncer e do seu efeito no
cotidiano dos doentes;
Liga de Trauma de Sobral: tem o intuito de complementar a formação de futuros profissionais da área
da saúde no campo de atendimento de urgência/
emergência e vítimas de trauma;
Projeto RISO: pretende, por meio da risoterapia,
da música, do teatro, da dança e da ludicidade do
médico-palhaço, diminuir o sofrimento do paciente
durante o período de internação, buscando aproximar os profissionais de saúde dos pacientes;
Projeto Sobral sem Anemia: objetiva diminuir as
taxas de anemia de 40% para 10% em um ano e
dirimir os efeitos da anemia sobre a população
infantil;
Sociedade Científica de Neurociência de Sobral: projeto acadêmico para estudos e trabalhos a
 plicados
que estimula o ensino da neurociência para acadêmicos e demais profissionais da saúde e promove o
desenvolvimento de pesquisas laboratoriais e epidemiológicas, divulga os estudos na área de neurociência e auxilia nas atividades h
 ospitalares;
Liga de Atenção à Saúde Feminina (LASF): visa
complementar a formação de futuros profissionais da área de saúde no campo da ginecologia e
obstetrícia;
Projeto de Desenvolvimento e Educação Sexual de
Jovens (Projeto DESEJO): busca desenvolver ações
geradoras de reflexão sobre saúde sexual e reprodutiva em alunos de escolas públicas de Sobral;
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p) Projeto Infância sem Desnutrição: objetiva estimular e acompanhar a recuperação nutricional de
crianças desnutridas;
q) Espaço Novo Acadêmico (ENA): visa oferecer ensino
de qualidade, com conteúdos relevantes para o êxito
no vestibular, aos egressos de escolas p
 úblicas.
Essa fase da pesquisa demonstrou que, embora
ainda existam muitos desafios a serem superados para a
consolidação do curso de Medicina da UFC em Sobral, a
sua RSU pode ser concretizada por meio da contribuição
do curso para a comunidade em seu entorno.

Análise dos Resultados a partir dos Indicadores de Responsabilidade
Social do SINAES
Os dados coletados demonstram que o curso oferece uma importante contribuição para a inclusão social
no município de Sobral e na região norte do Estado do
Ceará. Inicialmente, a pesquisa focalizou a percepção da
comunidade interna sobre a contribuição do curso de Medicina da UFC para a inclusão social. Sob esse aspecto,
o entrevistado 12 considera que a implantação do curso
possibilitou mais oportunidades de acesso aos estudantes de classe social menos favorecida, considerando-se
que a aprovação no vestibular de jovens oriundos de famílias extremamente pobres causaria um sério transtorno para aqueles sem condições de se manter em local
distinto de seu domicílio, caso o curso não fosse realizado em sua cidade de origem. Essa constatação demonstra que o curso está orientado para a expansão da oferta da educação superior, conforme determina o SINAES
(BRASIL, 2004, p.4).
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Constatou-se, ainda, como inclusão social, a promoção da saúde [...] que está sendo proporcionada não
só em Sobral, porque a Santa Casa atende a toda região
norte e os estudantes de Medicina trabalham diretamente
com os pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS) (ENTREVISTADO 1). Outro aspecto ressaltado foi a aquisição
de equipamentos modernos para o Hospital Santa Casa de
Misericórdia de Sobral por meio da realização de parceria
com a UFC, contribuindo para a melhoria da qualidade
do atendimento. Considerou-se, também, que a existência de um curso de Medicina em Sobral poderia contribuir
para minimizar a carência de médicos na região.
A promoção da inclusão social foi incrementada
com a realização de campanhas, tais como a do Dia Internacional da AIDS, durante a qual houve distribuição de
camisinha, aferição de pressão e conversas com a comunidade sobre a doença, e a do Dia Internacional da Mulher (ENTREVISTADO 10),além de atividades do módulo
de Atenção Básica à Saúde, com visitas às comunidades,
a fim de conhecer a realidade dessas famílias e contribuir
para a prevenção, o diagnóstico e o trato de doenças. Na
visão da comunidade acadêmica, os projetos de extensão
contribuem para a inclusão social, considerando-se que
a extensão é o principal meio de oferecer respostas à sociedade. Neste trabalho, considera-se a sociedade como
o “outro” da universidade, a partir da filosofia levinasiana
segundo a qual o outro é aquele que invoca e afeta o indivíduo. Assim, a universidade deve oferecer respostas à
comunidade na qual está inserida.
Para o entrevistado 5, o desenvolvimento econômico e social do município de Sobral e da região norte do
Estado do Ceará ocorre a partir da formação de “[...]novos
profissionais que passam a trabalhar na região e então
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a ter vínculo com a região e, principalmente, com o desenvolvimento social da região, pois o cerne do curso é a
questão social e educacional” (ENTREVISTADO 5).
A influência da universidade para o desenvolvimento é um processo que ocorre, segundo Frantz (2006), por
meio da sua interferência em espaços que envolvem a
cultura, a política e a tecnologia, criando vínculos com a
sociedade por possuir o dever de contribuir para o desenvolvimento do meio no qual está inserida.
De acordo com os relatos apresentados, o curso de
Medicina da UFC em Sobral possui uma parcela de responsabilidade significativa para o desenvolvimento econômico, social, técnico e científico do município, impulsionando o crescimento da economia e colaborando para
a melhoria de vida da população menos favorecida, especialmente, no que se refere às questões da área da saúde.
Considerando que o ambiente tem impactos na
saúde, mencionou-se a necessidade de conscientizar
os profissionais da área de que o meio ambiente é um
componente importante na preservação da saúde humana (ENTREVISTADO 4). Percebeu-se que há uma carência
de ações direcionadas à defesa do meio ambiente, sendo necessárias atividades educativas e de conscientização
sobre a responsabilidade socioambiental. De acordo com
Freire e Vieira (2006, p.34), “não se pode ser indiferente
ao entorno, de onde se mora ao universo de que se é minúscula parte.” Assim, sugere-se a criação de projetos que
abordem esse tema no âmbito da comunidade interna,
bem como de estratégias de conscientização da comunidade acadêmica em relação ao tema. Nessa perspectiva,
evoca-se Lévinas, ressaltando-se que a universidade deve
despertar para o extramuros, visto que a existência ocorre
em relação ao mundo e às coisas (MELO, 2003).
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Quanto à contribuição do curso de Medicina da UFC
em Sobral para o incentivo à memória cultural, à produção artística e à defesa do patrimônio histórico do município de Sobral e região norte do estado, destaca-se:
Uma ação nossa é rememorar e ressaltar a importância de um ícone da medicina no Brasil, um sobralense que foi o Visconde de Sabóia. Nós colocamos,
na frente do prédio, uma estátua em tamanho real do
Visconde de Sabóia, para mostrar o Visconde como
um espelho, o exemplo de um médico íntegro e competente. (ENTREVISTADO 3).

Observa-se a necessidade de expandir as estratégias direcionadas à memória cultural e à história da região, bem como de estabelecer parcerias com o município, a fim de proporcionar ações que visem à preservação do patrimônio histórico. Com relação ao incentivo à
produção artística, foram destacadas atividades realizadas
junto à comunidade e de incentivo do Centro Acadêmico
do curso à promoção de encontros esportivos, artísticos,
musicais e culturais na região e outras ações realizadas
por meio dos projetos de extensão.

Planejamento das Ações de Responsabilidade Social do Curso
No que tange ao planejamento das ações sociais do
curso, investigou-se, a princípio, se durante a sua implementação em Sobral foi elaborado um plano de gestão
capaz de oferecer a estrutura adequada à efetivação da
sua responsabilidade social. De acordo com um dos entrevistados, representante da administração superior do
curso, não foi realizado paralelamente ao plano de expansão, um plano específico referente à responsabilidade social. Entretanto, esse mesmo informante ponderou que a
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expansão já é uma ação de responsabilidade social, visto
que propiciou a interiorização do ensino médico, aumentando as oportunidades de acesso e oferecendo retorno à
sociedade, além de viabilizar outras atividades direcionadas à promoção da saúde na região norte do estado.
Essa constatação indica que a implementação do
curso de Medicina da UFC em Sobral não teve a pretensão
de concretizar a responsabilidade social universitária (RSU)
de forma direta, vez que ela emerge como decorrência de
uma expansão que, conforme abordado anteriormente,
teve como objetivo principal a formação de médicos no
estado. De acordo com as informações coletadas, nas
reuniões do colegiado, é feito o planejamento estratégico,
da gestão do currículo e das atividades sociais do curso.
Nas reuniões a coordenação ressalta a importância
do internato, da residência médica e agora existe o
projeto do Hospital Regional, em que a Faculdade de
Medicina é uma parceira, incentivando e prestando
uma assessoria à implementação desse hospital no
município de Sobral, para melhorar a qualidade da
saúde e isso está sendo planejado nas reuniões do
colegiado, onde os profissionais médicos são consultados. (ENTREVISTADO 1).

As ações sociais são contempladas, também, no
planejamento estratégico do curso:
Nesse planejamento são chamados todos os professores, representantes do corpo discente, todos os técnico-administrativos (terceirizados e efetivos), onde
se buscam as necessidades da sociedade e o que o
Curso de Medicina pode oferecer para a sociedade.
A partir de então, podem ser criadas ações sociais.
(ENTREVISTADO 2).

Na opinião do entrevistado 3, a elaboração das atividades teóricas e práticas do curso proporciona assistência
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médica à sociedade por meio da presença de professores
e estudantes e da contribuição dos residentes.
[...] quando colocamos, por exemplo, um ambulatório
de dermatologia feito por um professor da nossa faculdade e pelos alunos, nos sistemas de saúde do município de Sobral, estamos planejando ações sociais de
alta relevância para a sociedade. (ENTREVISTADO 3).

Para que o plano de gestão do curso possa oferecer
uma estrutura adequada à concretização da sua responsabilidade social, é necessária a existência de uma equipe
qualificada, composta por profissionais de nível superior,
como administrador, secretária executiva, bibliotecária,
técnico pedagógico, coordenadores (estudiosos da área
de educação, especialistas, mestres e doutores) que possibilitam uma coordenação assídua, responsável e pontual, oferecendo um produto de qualidade à sociedade.
Nesse sentido, acrescenta-se:
Nosso plano de gestão procura primeiro ter profissionais com competência e sede de aprender trabalhando, com honestidade e com compromisso, com
conhecimento básico, para que nós possamos possibilitar uma gestão efetiva e eficaz e essa gestão certamente responde o nosso anseio de ter um retorno
social. (ENTREVISTADO 3).

Observou-se que a gestão do curso ainda está bastante voltada para a sua consolidação:
Muito do que a gente tem feito hoje é pra consolidar o
curso na sua estrutura, no seu corpo docente, na qualidade do ensino, na consolidação da pós-graduação
que são elementos importantes. É claro: sendo uma
instituição pública de nível superior, quando eu me
preocupo com a formação, com a produção de conhecimento e com todos os aspectos de ensino, pesquisa
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e extensão, que é papel da universidade, eu acho que
nós estamos cumprindo a nossa responsabilidade
social. (ENTREVISTADO 4).

Na compreensão do entrevistado 6, a gestão do curso, bem como o corpo docente e discente, não possui
uma cultura direcionada à responsabilidade social, ressaltando que até o momento “[...] o que foi feito, pelo menos que eu tenha conhecimento, não tem alcançado esse
objetivo.” (ENTREVISTADO 6). Essa compreensão aponta
para a necessidade de superação de grandes desafios por
parte da comunidade acadêmica em direção à implantação de uma cultura de concretização da responsabilidade
social do curso. Quanto ao planejamento dos projetos de
extensão, de acordo com as informações dos entrevistados, a iniciativa para a sua criação parte, na maioria das
vezes, dos estudantes.
[...] é observado o que a sociedade precisa, o que eles
como estudantes podem oferecer e que o eles precisam ter da sociedade. Porque o projeto de extensão
serve tanto para contribuir na sociedade, como para
o estudante se desenvolver na relação sociedade-universidade (ENTREVISTADO 2).

Na opinião dos servidores técnico-administrativos,
o planejamento das ações sociais do curso é feito a partir
das necessidades do seu entorno e “procura visualizar os
problemas sociais para tentar buscar soluções.” (ENTREVISTADO 2). O entrevistado menciona, como exemplo de
ações planejadas para atender as necessidades da região,
um projeto de extensão criado com o objetivo de estabelecer estratégias de prevenção à dengue através de palestras com profissionais especializados. Nesse sentido, um
dos representantes docentes, ao falar sobre a origem do
projeto por ele coordenado, afirma:
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O projeto nasceu de uma necessidade que a gente
constatou e a partir daí chamamos um grupo de estudantes e os que tinham afinidade com aquilo e que
se integraram ao projeto. Esse projeto busca sempre
resultados finais, quer dizer: você está fazendo ações
que possam modificar o perfil daquela população.
(ENTREVISTADO 5).

Conforme o entrevistado 1, a iniciativa de criar projetos de extensão parte mais dos estudantes, que se reúnem, escolhem um tutor, procuram um professor-orientador e fazem o projeto que é apresentado ao colegiado
do curso e, se aprovado, é encaminhado para cadastro na
Pró-Reitoria de Extensão. Tal consideração indica que o
corpo docente do curso investigado precisa de um maior
incentivo para que tome a iniciativa de criar novos projetos de extensão e de participar de forma mais intensa do
seu desenvolvimento. Partindo da ideia de que, na filosofia
levinasiana, a relação com o outro é um vínculo que se realiza a partir da sua invocação, dando prioridade a outrem
no acolhimento, no respeito e na obrigação, entende-se
que o planejamento das ações sociais universitárias deve
ser realizado de acordo com as necessidades do seu entorno como uma obrigação “des-interessada”, no sentido
levinasiano, em que haja uma não indiferença para com
a sociedade no sentido de responsabilizar-se pelo outro
sem expectativa de retorno (FREIRE, 2002).
No caso do curso de Medicina da UFC em Sobral, a
pesquisa aponta a existência de uma preocupação com a
sociedade sobralense e com a região norte do estado, visto que os projetos desenvolvidos têm oferecido resultados
concretos à população em termos de promoção da saúde
e educação. Entretanto, o plano de gestão do curso ainda está focalizando, principalmente, a sua consolidação
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referente aos aspectos internos da instituição. A responsabilidade social emerge, em alguns momentos, como
uma consequência inerente às suas atividades, sem que
haja um direcionamento específico para essa obrigação
universitária. O curso está seguindo no rumo certo, mas
percebe-se que é preciso um trabalho de esclarecimento
junto a todos aqueles que dele fazem parte, para que compreendam a verdadeira responsabilidade da instituição.

Conclusões
O curso de Medicina da UFC em Sobral realiza ações
direcionadas à sociedade em seu entorno, oferecendo
respostas à população por meio de benefícios ligados,
principalmente, à saúde da comunidade e à realização de
parcerias entre a universidade e o sistema de saúde do
município de Sobral, além de ser considerado como uma
ação estratégia para o desenvolvimento socioeconômico
e científico da região. Em relação aos indicadores de responsabilidade social do SINAES, percebeu-se a existência
de lacunas, principalmente, nos aspectos relativos à defesa do meio ambiente, da memória cultural e do patrimônio cultural. Embora esses indicadores não sejam objetivos específicos do curso, devem ser observados para
atender às orientações do SINAES.
As ações de responsabilidade social do curso de Medicina da Universidade Federal do Ceará, campus de Sobral, são planejadas em reuniões de colegiado e de planejamento semestral e estratégico, envolvendo todos os
servidores, e também nas reuniões promovidas em razão
dos projetos de extensão. Tal planejamento está sendo direcionado à saúde da população e desenvolvido nos sistemas de saúde da região, considerando-se as necessidades
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específicas do município de Sobral e da região norte do
estado. Percebe-se que a responsabilidade social do curso
não é um aspecto específico do seu planejamento, fato
que aponta para a necessidade de uma maior conscientização sobre a abrangência do seu papel junto à sociedade,
incluindo a concretização da sua responsabilidade social
em todos os aspectos como pauta e objetivo específico em
seu plano de ação, a fim de estabelecerem metas para a
concretização da tríade ensino, pesquisa e extensão.
Infere-se que é essencial o incentivo às reflexões
sobre as reais contribuições das universidades mantidas
pelo poder estatal para o desenvolvimento social e humano, lembrando que a universidade deve contribuir para o
bem da humanidade perante o reconhecimento de que
suas responsabilidades vão muito além dos limites dos
seus muros. À comunidade externa cabe buscar o conhecimento da responsabilidade social universitária para que
possa acompanhar os debates em torno dessa questão,
tendo em vista o atendimento das suas demandas. Sem
pretender exaurir o tema e considerando que se trata de
um campo por demais relevante, espera-se que os resultados deste trabalho possam contribuir para o aprofundamento e continuidade das discussões através de novas
pesquisas voltadas para a temática apresentada.
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O ASSÉDIO MORAL EM INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR (IES):
O CASO DOS SERVIDORES TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS DA UNIVERSIDADE
FEDERAL DO CEARÁ (UFC)
Thalita Natasha Ferreira Damasceno
João Welliandre Carneiro Alexandre
Wagner Bandeira Andriola

Introdução
O trabalho é símbolo e fonte de toda propriedade
e dignidade humana. Wallace (1995) explana que os indivíduos retiram uma expressiva parcela do significado
de quem são de sua experiência profissional. Peli e Paulo
(2006) afirmam que o trabalho é o componente mediador fundamental através do qual nos inserimos no circuito
e intercâmbio social e, por meio do qual, nos tornamos
membros reais da sociedade humana.
Os conflitos no ambiente laboral são tão remotos
quanto o próprio trabalho, e podem ter sido convertidos
nas bases da intensificação da produtividade dos trabalhadores (CORRÊA e CARRIERI, 2005). Os conflitos, então,
são utilizados como estimuladores da produtividade e,
nesse ínterim, admitem o surgimento do assédio. Contudo, estabelecendo-se uma comparação entre as condições de trabalho no início da Revolução Industrial com
as práticas atuais, que englobam ergonomia, higiene,
segurança, entre outras, notamos uma grande evolução
quanto à saúde do trabalhador. Uma análise mais atenta, no entanto, revela que a prática da agressão física ao
trabalhador, ocorrida em tempos remotos, foi substituída
por uma forma mais sutil de atingir o seu bem-estar: o
assédio moral.
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Para Hirigoyen (2002a, p.17), o assédio moral no
trabalho se conceitua como:
Toda e qualquer conduta abusiva (gesto, palavra, comportamento, atitude) que atente, por sua repetição ou
sistematização, contra a dignidade ou a integridade
psíquica ou física de uma pessoa, ameaçando seu
emprego ou degradando o clima de trabalho.

Maciel et al (2006) afirmam que, a partir de uma
pesquisa com 2.609 bancários de 25 estados b
 rasileiros,
33,89% dos investigados descreveram ter sido expostos, em
seis meses, a, no mínimo, uma situação constrangedora.
A investigação deste problema se faz necessária em
virtude de estar progressivamente se inserindo no ambiente organizacional. No setor público, vários eventos de
assédio moral são constatados, comprovando, então, a
necessidade de se conhecer a percepção do servidor público acerca do problema, com o intuito de definir ações
preventivas e formas de conscientização desses servidores para o problema. Um servidor que conhece o fenômeno possui mais subsídios de defesa contra o adoecimento
físico e mental, além de se sentir razoavelmente capaz de
resolver o problema. Vale salientar que a intenção deste
estudo não é identificar servidores moralmente assediados, mas sim, averiguar o nível de percepção do grupo
quanto ao conceito de assédio moral.
Algumas indagações despontam como imprescindíveis ao alcance dos objetivos traçados. Tomando como
base o contexto do serviço público, mais precisamente
o universo dos técnico-administrativos da Universidade
Federal do Ceará, há que se averiguar como o segmento percebe o assédio moral; até que ponto ele entende
o significado de assédio moral e conhece todos os seus
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malefícios e ainda que fatores desencadeiam entre eles a
percepção do assédio moral
Nessa perspectiva, analisaremos, primeiramente, a
conceituação de assédio moral, bem como sua classificação, caracterização, causas e consequências; abordaremos, em sequência, os aspectos metodológicos utilizados
e o delineamento da pesquisa e, por último, serão analisados os seus resultados, acompanhados das respectivas
discussões.

Assédio Moral no Trabalho
Barreto (2000, p.22), afirma que o assédio moral é
revelado por atos e comportamentos agressivos que objetivam humilhação e a desestabilização emocional e moral
do assediado, tornando o ambiente de trabalho desagradável, insuportável e hostil. Ainda segundo a autora, assédio moral se caracteriza como:
Exposição prolongada e repetitiva a condições de trabalho que, deliberadamente, vão sendo degradadas.
Surge e se propaga em relações hierárquicas assimétricas, desumanas e sem ética, marcada pelo abuso de
poder e manipulações perversas.

Com base nos parâmetros dessa reflexão, podemos
inferir que assédio moral no trabalho é caracterizado por
condutas abusivas reiteradas que afetam o assediado de
forma que este se sinta constrangido, humilhado. Assim,
a caracterização do assédio pressupõe a concomitância
de três aspectos: o ato, a reiteração e o sentimento de
humilhação do assediado.
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Elementos Caracterizadores do Assédio Moral
Na concepção do assédio moral, existem elementos
que lhe são basilares, conquanto alguns deles ainda não
sejam pontos consensuais entre os estudiosos, quer na sua
caracterização quer na sua essência. Tais elementos são: o
ato ofensivo, a frequência com que ocorre e a sua duração,
os sujeitos ativo e passivo que o materializam, a intencionalidade do agressor e o dano psíquico emocional. Cabe
aqui frisar que o fato de o assédio moral se caracterizar
como a prática de atos ofensivos, com uma certa frequência e duração, é ponto pacífico entre os pesquisadores.

O Ato Ofensivo ou Humilhante
O assédio moral pode se manifestar sob a forma de
qualquer conduta imprópria, revelada por meio de comportamento, palavra, ato, gesto ou atitude, potencialmente ofensivos ou humilhantes (GUEDES, 2003). Em geral,
essas agressões ocorrem de maneira sutil, sem que seja
de imediato percebida pela vítima e pelas outras pessoas.

Tempo de Duração e Frequência
Para configurar o assédio moral, as condutas devem
ser recorrentes, estando, pois, excluídas as agressões
pontuais, mesmo que tenham acarretado implicações
graves para a vítima. (HIRIGOYEN, 2002; FREITAS, 2001;
BARRETO, 2002). No tocante à frequência das atitudes de
assédio moral, Leymann (1996) afirma que, habitualmente, elas ocorrem uma vez por semana, em média; respeitante à duração, o mesmo autor constatou que os ataques
duram em média seis meses.
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A Intencionalidade do Agente e os Danos à Saúde da Vítima
Dois fatores utilizados por alguns autores na caracterização do assédio moral, quais sejam a intencionalidade do agente e o irrefutável dano à saúde da vítima, são
amplamente discutidos e vistos de formas distintas pelos
estudiosos.
Quanto à intencionalidade do agente, de acordo
com Heloani (2004), Aguiar (2008), Alkmin (2007), Schmidt (2006) e Nascimento (2008), o assédio moral caracteriza-se também pela intencionalidade, invariavelmente
vinculada à situação de constante e deliberada desqualificação da vítima, fator determinante da sua consequente
fragilização. Ressaltamos ainda que alguns autores, por
exemplo, Freitas (2001), não citam a intencionalidade
como fator essencial do assédio moral; outros, como Martins (2006), afirmam não ser a intencionalidade essencial
ao assédio moral. Carvalho (2009), por sua vez, explicita
que os efeitos prejudiciais da conduta degradante, que
atingem tanto a integridade psíquica e física da vítima e
quanto o meio ambiente de trabalho, carregam traços intencionais ou são, ao menos, previsíveis. De acordo com
Mirabete (2008, p.147), previsibilidade é a possibilidade
de “conhecer o perigo que a conduta descuidada do sujeito cria para os bens jurídicos alheios, e a possibilidade de
prever o resultado conforme o conhecimento da agente”.
Não obstante a plausibilidade dessa afirmação, Leymann (1996), Barreto (2005) e Hirigoyen (2001) defendem que a intencionalidade não revelada força a vítima
a desistir do emprego e pedir sua demissão, o que torna
o assédio moral um tipo de agressão extremamente sutil e perversa, sobretudo porque a obrigação de provar a
intencionalidade pode dificultar o combate ao fenômeno.

O Assédio Moral em Instituições de Ensino Superior (IES): o Caso dos Servidores
Técnico-Administrativos da Universidade Federal do Ceará (UFC)

317

No que tange aos danos à saúde da vítima, alguns
autores, como Barros (2000), dizem que o dano psíquico-emocional não é condição imprescindível à caracterização do fenômeno, haja vista que a ocorrência do assédio
moral deverá ser determinada pelo comportamento do
assediador e não pelo resultado danoso do seu ato, convindo aqui ressaltar que, enquanto Barreto (2000), Hirigoyen (2002ª), Nascimento (2004) e Aguiar (2008) defendem só haver assédio quando a vítima percebe-se dentro
de uma situação injusta ou hostil, Nascimento (2004) afirma ser o fenômeno definido pelo efeito que gera, ou seja,
pelo dano que efetivamente cause à vítima.

Classificação Própria de Assédio Moral
Venia permissa, ousamos propor duas vertentes
para classificar o assédio moral: a intenção do agente e os
danos à saúde da vítima. Em virtude da existência de posicionamentos discrepantes acerca desses dois aspectos
do mesmo problema, fato que tem dificultado a configuração do assédio moral, entendemos ser imperiosa uma
sistematização dessas ideias, demonstrada sob a forma
de classificações próprias, eivadas de nossa percepção
acerca do tema em análise: assédio moral.

Quanto à Intenção do Agente
O assédio se dá de duas formas:
• com intenção do assediador – caso em que o ato
objetiva causar danos psíquicos à vítima, estando
o agressor totalmente consciente disso. Pelas suas
características, é o mais grave tipo de assédio.
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• sem intenção do assediador – tipo de assédio
subdividido em dois subtipos distintos: sem intenção e com previsibilidade e sem intenção e sem
previsibilidade.
xx Assédio moral sem intenção e com previsibilidade –
Nesse caso, o agressor conhece os riscos de sua
conduta descuidada, tem o discernimento devido
para prever o resultado dos seus atos, embora
não tenha a intenção de causar danos psíquico-emocionais ao trabalhador assediado.
xx Assédio moral sem intenção e sem previsibilidade –
Caso em que o agressor não tem a intenção de
praticar o assédio, tampouco a capacidade de prever os danos que seus atos podem causar à saúde
da vítima. Assim, dada a ausência de intencionalidade e de previsibilidade, esta pode ser considerada a forma menos grave de assédio.

Classificação Quanto aos Danos à Saúde da Vítima
Os autores costumam apresentar visões pessoais e
distintas acerca dos danos morais como condição para
caracterizar o assédio. Para nós, em particular, os danos
à vítima não são imprescindíveis à caracterização dessa
prática, embora reconheçamos ser de suma importância
investigá-los, sobretudo para avaliar a dimensão das suas
consequências na vida do assediado. Nessa perspectiva,
propomos uma classificação que leva em consideração
esse elemento, em especial.
• Assédio moral com danos à saúde da vítima –
Trata-se da forma mais grave de assédio, em virtude das consequências danosas ao assediado que,
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na condição de constrangido e humilhado e por ter
sua saúde abalada, sente-se incapaz de enfrentar a
situação ou de procurar escapar dela, restando-lhe
o isolamento, a baixa autoestima, a descrença na
sua capacidade profissional e, não raro, o suicídio.
• Assédio moral sem danos à saúde da vítima –
Nesse caso, a vítima sofre, de forma reiterada, atos
humilhantes e hostis, todavia resiste à conduta abusiva, contando, para tanto, com sua boa estrutura
emocional, com a ajuda de profissional especializado ou por meios paliativos na própria organização.

Causas do Assédio Moral
Bradaschia (2007, p.80-90) afirma que as possíveis
causas do assédio moral estão vinculadas especificamente a elementos tangíveis e intangíveis do mundo do trabalho, discriminados a seguir:
• Comportamento dos líderes – gerência/superiores
desinteressados, deficiências no comportamento
dos líderes, fraqueza da autoridade hierárquica –
poder paralelo, lideranças autocráticas, líderes abusivos e líderes informais, cuja legitimidade é questionada continuamente.
• Cultura/clima organizacional – competição interna,
conflito de papéis, insatisfação e frustração com
o trabalho, qualidade dos 
relacionamentos inter
pessoais dentro do grupo, injustiça organizacional,
baixa qualidade do ambiente de traba
lho, baixos
padrões morais no departamento, incluindo a prática de contação de piadas de cunho depreciativo e
humilhante, como formas de testar novos membros.
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• Organização do trabalho – poderes desbalanceados, baixo “custo” da agressão/ ambiente permissivo, onde não existem regras claras, sistemas de
recompensa e benefícios não claros, baixo controle
do trabalho, deficiências no desenho da função,
problemas de comunicação, fluxo de informações
comprometido, falta de objetivos e de expectativas
claras.
• Mudanças dentro das organizações – intensificação do trabalho, mudanças na composição
do grupo de trabalho, downsizing e reestruturações, mudanças organizacionais, precariedade do
emprego, nível alto de stress, queda da estabilidade de emprego e situação precária do trabalho.

Consequências do Assédio Moral
A violência psicológica imposta ao trabalhador de uma
organização, seja por um subordinado, por um colaborador
de igual hierarquia ou por um superior, acarreta graves consequências não apenas à vítima, mas também à empresa e à
sociedade (LEYMANN, 1996 apud HIRYGOYEN, 2002).
Hirigoyen (2002, p.159 e 160) afirma que os sintomas iniciais do assédio moral são parecidos com os do
estresse e classificados pela prática médica como perturbações funcionais: cansaço, nervosismo, distúrbios do
sono, enxaquecas, distúrbios digestivos, dores na coluna,
entre outros. Por certo, esses sintomas são relacionados
com a autodefesa do organismo a uma hiperestimulação
e com a tentativa da pessoa de enfrentar a situação ou a
ela adaptar-se. Na verdade, a sistematização e a frequência do fenômeno pode recrudescer o estado depressivo e
intensificar as consequências dele decorrentes.
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A essa altura, alguns transtornos psicossomáticos
surgem, por exemplo, as vítimas habitualmente
engordam subitamente, têm problemas digestivos
(gastralgias, colite, úlceras de estômago) e endócrinos (problemas de tireoide, problemas com a menstruação), apresentam surtos de hipertensão, mal-estares, vertigens, enfermidades da pele, etc. (HIRIGOYEN,
2002a, p.140-142).

Todavia, convém frisar que todas as consequências
apresentadas podem ocorrer parcial ou integralmente,
dependendo do grau de suscetibilidade do indivíduo.
Zimmermann et al (2002) referem-se aos custos que
o assédio moral acarreta ao empregador, classificando-os
em: a) custos tangíveis – queda da produtividade, alteração
na qualidade do serviço/produto, menor eficiência, aumento do absenteísmo físico, doenças profissionais, acidentes
de trabalho, danos aos equipamentos, alta rotatividade da
mão de obra, dispêndio com seleção e treinamento de pessoal, aumento de demandas trabalhistas com pedidos de
reparação por danos morais, mais retrabalho, menor produtividade das testemunhas; b) custos intangíveis – abalo
na reputação da empresa perante o público consumidor e
o próprio mercado de trabalho, deficientes relações com o
público, sabotagem advinda do assediador, resistência entre trabalhadores, menor criatividade, perda da motivação,
menos proatividade, clima de tensão, “absenteísmo psicológico”, ou seja, absoluta falta de concentração.
Ferreira (2007) coloca entre os efeitos deletérios do
assédio moral o ônus que recai sobre o estado e a sociedade, destacando o gasto com hospitalizações, medicamentos, baixas por doença originada no meio laboral e
incapacidades (permanentes ou periódicas) para o trabalho. Há que se reconhecer, entretanto, a gravidade que
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a perda de capital humano nas organizações representa,
haja vista ser o período de atividade laboral drasticamente
prejudicado, fato que interfere diretamente no desenvolvimento da sociedade. Destaca ainda o autor como consequências nefastas do assédio
a precarização das condições de qualidade de vida,
crises de relações familiares e comunitárias, custos
sociais por enfermidade, aumento do mal-estar, riscos
de suicídio, de aborto e divórcios, além do desemprego (FERREIRA, 2007, p.48-49).

Prevenção e Combate ao Assédio Moral
As consequências explicitadas demonstram a grande
importância de prevenir e combater esse fenômeno, tarefa reconhecidamente árdua, sobretudo em virtude de ser
uma violência invisível, eivada de tolerância e de silêncio.
Luna (2003), apud Bradaschia (2007, p.169), sugere algumas ações de combate ao assédio moral a ser
inseridas na cultura da empresa, sob a forma de normas
e valores: divulgação do significado e das características
do assédio; investigação dos eventuais casos de assédio;
aplicação efetiva de normas e valores em todos os níveis;
garantia de cumprimento dessas regras; definição de responsabilidades por eventuais casos de assédio; competência na condução de conflitos dessa natureza; inclusão
dos trabalhadores e de seus representantes na avaliação
dos riscos e na prevenção do assédio moral; adoção de
diretrizes claras e de ações sociais positivas.
Mesmo com todos esses mecanismos de prevenção,
o assédio moral ainda pôde não ser extirpado da instituição, sobretudo pelo fato de o combate efetivo a essa prática nociva envolver as esferas individual, organizacional
e jurídica.

O Assédio Moral em Instituições de Ensino Superior (IES): o Caso dos Servidores
Técnico-Administrativos da Universidade Federal do Ceará (UFC)

323

Na esfera individual, Bradaschia (2007) explicita alguns estudos concernentes ao combate do assédio moral.
Segundo a autora, poucos estudiosos conseguiram demonstrar estratégias eficazes para lidar com uma situação
de assédio moral. As vítimas que obtiveram um pequeno
grau de sucesso, isto é, que resolveram a situação com
o mínimo de traumas, percorreram o seguinte caminho:
definiram claramente que não queriam entrar no jogo do
assediador; tiveram a necessária estabilidade pessoal e
emocional para se afastar do problema, por meio de uma
licença; buscaram ajuda especializada e, a partir da separação física do assediador, finalmente, conseguiram minimizar os efeitos do assédio sobre sua vida.
Na esfera organizacional, Bradaschia (2007) sugere
quatro vias de intervenção dentro das instituições:1) a informativa, que consiste em promover a conscientização das
pessoas para, conhecendo os efeitos deletérios do assédio,
dele se defender; 2) a informal, resumida na mediação e
apoio às vítimas; 3) a formal administrativa e/ou jurídica,
traduzida na intervenção oficial no ambiente de trabalho,
de modo a evitar que uma situação de assédio persista; 4)
a da palavra ou ação coletiva, que se operacionaliza por
meio da apreciação crítica dos fatores organizacionais que
originam o assédio moral, com vistas a definir como de
responsabilização coletiva os eventuais casos de assédio.
Na esfera jurídica, sabe-se que os trabalhadores contratados pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) contam com o respaldo dos Tribunais Regionais do Trabalho
(TRTs), quando do julgamento dos casos de assédio moral, conquanto ainda não haja uma legislação específica ao
tema. Via de regra, essas decisões judiciais costumam punir os empregadores com indenização por danos morais,
tomando por base o direito à dignidade humana, a respon-

324

O Assédio Moral em Instituições de Ensino Superior (IES): o Caso dos Servidores
Técnico-Administrativos da Universidade Federal do Ceará (UFC)

sabilidade civil do empregador e o seu dever de manter o
ambiente do trabalho equilibrado (ALKIMIN, 2005).

Assédio Moral no Serviço Público
No Brasil, a expressão assédio moral foi empregada
pela primeira vez no texto do Projeto de Lei No 425/1999,
da Câmara Municipal de São Paulo, que deu origem à Lei
No 13.288, de 2002. Antes de o mencionado PL transformar-se em lei, o município de Iracemápolis publicou
a primeira lei municipal sobre o assédio moral, restrita
aos servidores públicos daquela cidade, através da Lei No
1.163/2000. Posteriormente, diversas outras leis foram inseridas no âmbito da administração municipal.
No Ceará, encontramos a Lei No 15.036, de 18 de
novembro de 2011, que dispõe sobre o assédio moral
no âmbito da administração pública estadual e dá outras
providências, incluindo medidas de enfrentamento, prevenção, repreensão e promoção da dignidade do agente
público no ambiente de trabalho.
Batalha (2006) explana que os principais agentes
do assédio moral são servidores públicos, em virtude de
o instituto da estabilidade impedir a sua demissão sem
justa causa. É de suma importância ressaltar outra forma
de intensificação da frequência do assédio moral que é a
indicação dos chefes e não uma seleção específica. Despreparado, muitas vezes, para o exercício da chefia, o funcionário pode não saber lidar com o poder a ele atribuído.
É importante o entendimento de que a solução dos
problemas de assédio não está apenas nos dispositivos
legais, mas na conscientização tanto da vítima, que, muitas vezes, não sabe sequer identificar o mal que está sendo alvo; do agressor, que considera sua conduta normal e
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da própria sociedade, que precisa ser despertada de sua
indiferença e omissão.

Metodologia e Delineamento de Pesquisa
Escolhemos para a pesquisa a abordagem qualitati
va, no caso específico, tomando as organizações como
espaço pesquisado. Para o entendimento dos objetivos da
pesquisa, aplicamos o Método Delphi, por se tratar de um
instrumento que busca o consenso dos p
 articipantes da
pesquisa, sem que haja identificação entre eles, além de
favorecer o feedback controlado. Para Wright e G
 iovinazzo
(2000), o conceito tradicional do Delphi, geralmente aplicado a tendências e eventos futuros, tem sido recentemente ampliado, com vistas a incorporar a busca de ideias
e estratégias a ser empregadas na proposição de políticas
organizacionais mais gerais.
De acordo com Viana (1982) apud Alexandre (1999),
o método de Delphi inclui os seguintes passos: formação
de grupos de entrevistados (entre 10 e 20, quando se tratar de temas restritos); realização de sessões de entrevistas (três, no máximo), destinadas a definir pontos de convergência de pensamentos ou a comprovar a inexistência
deles; verificação da estabilidade entre as sessões e o grau
de consensualidade nas respostas dos entrevistados, fatores que sinalizam as condições de interrupção do método.

Participantes da Pesquisa
Participaram da pesquisa 40 servidores públicos da
Universidade Federal do Ceará, escolhidos pelo critério da
facilidade de contato, abrangendo praticamente todos os
campi, numa proporção relativa à quantidade de servido-
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res. Como método de coleta de dados, empregamos entrevista estruturada, composta de 8 (oito) perguntas, conforme quadro 1 abaixo. Todas as indagações convergiram
para o propósito de mensurar a percepção dos servidores
da UFC quanto ao conceito de assédio moral, o que caracteriza uma abordagem de pesquisa qualitativa.
Quadro 1 – Questionário Acerca do Conceito de Assédio
Moral
01. Na sua opinião, quais são as causas do assédio moral?
02. Quem você acha que pode protagonizar o assédio moral? Como
você descreve as características desse assediador? E quais as
características da vítima?
03. Quais são as consequências do assédio moral?
04. Na sua concepção, a intenção do assediador e os danos à saúde
da vítima são condições imprescindíveis à caracterização do assédio? Você acredita que há ou que possa haver assédio, mesmo
que um desses fatores não esteja presente ? Comente.
05. Durante quanto tempo as agressões devem ocorrer para que o
assédio moral seja configurado? Na sua opinião, com que frequência as agressões que configuram o assédio moral acontecem?
06. Você já presenciou algum caso de assédio moral? Quais os fatores que o (a) levaram a caracterizar o fato como assédio moral?
07. Quais são as formas, ao seu sentir, de prevenir e combater o
assédio? Como você acredita que o servidor assediado deve
proceder?
08. A partir de sua percepção, construa uma definição de assédio
moral, citando seus aspectos relevantes.

Primeira Sessão do Método Delphi
Primeiramente, os servidores técnico-administrativos foram visitados nos seus respectivos setores e convidados a responder as perguntas, pessoalmente ou por
via eletrônica. Enfatizamos que, nessa ocasião, não houve troca de informações ou discussão entre os servidores, nem quanto ao conteúdo da pesquisa nem quanto às
respostas individuais.
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As respostas foram agrupadas por aspectos de
caracterização do assédio moral, enumerados a seguir::
causas do assédio moral; características do assediador;
quem pode protagonizar o assédio moral; consequências
do assédio moral; tempo de duração e frequência do assédio moral; ocorrência de assédio moral no ambiente de
trabalho do entrevistado; formas de prevenção e combate ao assédio moral e construção de uma definição de
assédio. Vale ressaltar que também foram abordados os
dois elementos de discussão na fundamentação teórica:
a intenção do assediador e os danos à saúde da vítima.
Essa abordagem teve por propósito colher a opinião dos
servidores sobre a imprescindibilidade desses pontos na
caracterização do assédio moral.

Segunda Sessão do Método Delphi
Num segundo momento, os servidores foram novamente visitados em seu locais de trabalho e convidados a
participar novamente da entrevista. Todos aceitaram a segunda sessão do método. Uma tabela desenvolvida com
base nos resultados individuais obtidos na primeira sessão do método Delphi foi entregue aos participantes da
pesquisa, bem como os dados referentes ao grupo como
um todo, apresentados em 9 (nove) tabelas, construídas
com as respostas dos servidores atinentes às caracterizações do assédio moral.
Após a análise das respostas, foi perguntado aos
participantes se eles queriam modificar suas respostas,
ou seja, se havia algo a ser acrescentado ou suprimido no
posicionamento anterior. Objetivava-se, com essa fase do
estudo, buscar o nível de consensualidade das respostas
dos servidores e a estabilidade delas nas duas sessões,
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depois do contato com as respostas dos outros participantes, mesmo sem identificação.

Resultados e Discussões
A análise da pesquisa segue em duas vertentes: os
resultados contidos nas 9 tabelas construídas com as respostas dos servidores à pergunta sobre a caracterização
do assédio moral na segunda sessão e, por último, a definição de assédio moral na visão dos entrevistados.

Causas do Assédio Moral
A partir da Tabela 1, inferimos que as causas do assédio moral mais citadas pelos participantes da pesquisa
foram abuso de poder e autoritarismo, ambas com 35%
de servidores (14 dentre 40) e falta de conhecimento e de
informações sobre o assédio moral, com 25% de respostas (10 dentre 40). Esses dados, por si sós, apontam para
a necessidade de uma ampla disseminação de informações acerca do assédio no âmbito institucional.
Há uma grande diversidade de respostas e a maioria
está condizente com o arcabouço teórico. Notamos ainda que foram citadas causas intrinsecamente vinculadas
à organização (falta de fiscalização da instituição), ao
assediador (abuso de poder, sentimento de superioridade), ao assediado (insegurança e baixa autoestima) e às
relações entre o grupo (falta de comunicação entre os
trabalhadores). Respeitante às características da vítima de
assédio, pode-se dizer que são, na verdade, indicativas de
fragilidade e vulnerabilidade. Na realidade, costumam ser
alvo do assédio os trabalhadores mais dedicados ao trabalho ou os que não se curvam ao autoritarismo.
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Tabela 1 – Causas do Assédio Moral
Nº
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
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Causas
Abuso de poder
Autoritarismo
Incapacidade de lidar com o poder
Transtorno de personalidade do agressor
Prazer mórbido de humilhar
Despreparo, falta de treinamento dos chefes
Sentimento de superioridade
Arrogância
Falta de comunicação entre os trabalhadores
Medo de denunciar o assediador
Medo de perder o emprego
Falta de respeito
Insegurança do assediador
Insegurança do assediado
Baixa autoestima da vítima
Problemas de relacionamento
Falta de conhecimento e informações sobre o
assédio moral
Falta de conhecimento dos direitos e deveres de
cada trabalhador
Falta de punição do agressor
Nervosismo
Problemas na cultura organizacional
Pressão e sobrecarga de trabalho
Frustrações ocorridas anteriormente
Prepotência
Falta de fiscalização da instituição
Desvio de função
Mau desempenho funcional
Inveja
Aceitação tácita da instituição de casos de assédio
Falta de interesse dos gestores na gestão de
pessoas
Estímulo ao início das agressões
Falta de empatia
Permissividade
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N° de
Respostas
14
14
1
4
3
8
6
3
2
1
1
4
2
1
2
2
10
1
7
2
4
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Acerca do item despreparo e falta de treinamento
dos chefes, acrescentamos que isso não ocorre somente
com os chefes, visto não serem eles os únicos que podem
protagonizar o assédio, razão por que a preparação e o
treinamento devem ser direcionados a todos os funcionários.

Características dos sujeitos ativo (assediador) e passivo (assediado) do
assédio moral
Conforme a Tabela 2, mais da metade dos servidores (22 respostas, correspondentes a 55% do total) entendem que qualquer pessoa pode ser o agressor no assédio
moral. É de se notar que, para 25% dos participantes,na
maioria dos casos de assédio, o agressor é o superior hierárquico. Vemos ainda que 17,5% (7 dentre 40) dos pesquisados ainda entendem que somente o superior hierárquico pode ser o agressor em eventos de assédio moral.
Tabela 2 – Quem Pode Ser o Agressor em Eventos de Assédio Moral
Nº

Agressor

1 Somente o superior hierárquico
2 Na grande maioria o superior hierárquico
Em geral, o chefe, embora esse comportamento
3 possa ser manifestado por pessoa de mesmo nível
hierárquico
4 Qualquer pessoa

N° de
Respostas
7
10
5
22

Observando a Tabela 3, entre as peculiaridades do
assediador, predomina a característica autoritário, correspondendo a 60% do total. Vemos também uma dispersão
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de respostas quanto aos outros elementos. Segundo a tabela 4, no tocante às características do assediado, 50%
dos servidores apontaram as pessoas inseguras e medrosas como as mais vulneráveis ao assédio moral e outros
25% disseram que pessoas frágeis e fracas são predominantemente as vítimas do fenômeno.
Um percentual de 15% das respostas (6 dentre 40)
revelou que a vítima de assédio é sempre um subordinado ao agressor, característica que só abrange o assédio
moral vertical descendente. Apenas 12,5% dos servidores
(5 dentre 40) asseguraram que qualquer pessoa pode ser
a vítima no assédio.
Tabela 3 – Características do Assediador
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Nº

Características

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Desrespeitador
Inseguro
Autoritário
Incapaz de lidar com o poder
Egoísta
Agressivo
Despreparado para o cargo
Sarcástico
Prepotente
Manipulador
Inteligente
Detentor de mau caráter
Arrogante
Refratário ao diálogo
Desconhecedor das características do assediador
Invejoso
Opressor
Detentor de personalidade forte
Hábil
Intolerante
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N° de
Respostas
5
2
24
5
4
4
4
3
4
4
4
4
3
1
1
2
1
1

Tabela 4 – Características das Vítimas de Assédio Moral
Nº

Características

1 Muito eficientes e pouco eficientes (extremos)

N° de
Respostas
3

2 Frágeis e fracas

10

3 Inseguras e medrosas
Dominadas pelo medo de perder o emprego ou de
4
alterar o clima organizacional
5 Submissas

20
1
3

6 Eficientes ao extremo

-

7 Subordinada ao agressor

6

8 Vítimas de pressão permanente

3

9 Tímidas

1

10 Sem característica específica (qualquer pessoa)

5

11 Desconhecedoras das características do assediado

-

12 Não responderam

-

Consequências do Assédio Moral
Foram constatadas diversas consequências do assédio moral nos relatos dos servidores, conforme a Tabela
5. As mais apontadas foram: problemas psíquico-emocionais( 47,5%), desmotivação para o trabalho (32,5%) e
depressão (25%); quanto às consequências para a organização, a baixa produtividade foi apontada por 35% dos
entrevistados.
Com exceção do item 35(ofensa à vida pessoal da
vítima), que faz parte do ato e não da implicação, todas as
características citadas podem ser consequências do assédio moral. Dentre elas, as mais citadas foram: ansiedade
na vítima (20%); problemas de relacionamentos p
 essoais
(17,5%), medo (15%), choro e tristeza (15%) e atrito nas
relações laborais (15%).
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Tabela 5 – Consequências do Assédio Moral
Nº

Consequências

N° de Respostas

1 Constrangimento à vítima

5

2 Humilhação

-

3 Baixa autoestima

1

4 Sentimento de menos-valia do assediado

4

5 Desmotivação para o trabalho

13

6 Diminuição da qualidade do trabalho

3

7 Baixa produtividade

14

8 Angústia

-

9 Depressão

10

10 Medo

6

13 Choro, tristeza

6

14 Mágoa

-

15 Estresse

8

16 Sentimento de inutilidade

-

17 Insatisfação das partes e/ou dos observadores

5

18 Atrito nas relações laborais

6

19 Isolamento no local de trabalho

4

20 Problemas de relacionamentos pessoais

7

21 Agressividade e revolta da vítima

3

22 Ansiedade da vítima

8

23 Apatia da vítima

1

24 Desemprego

1

25 Mudança de ambiente de trabalho

4

26 Problemas psíquico-emocionais

19

27 Problemas físicos de saúde

6

28 Suicídio

3

29 Problemas na imagem da organização

2

30 Frustrações e traumas

1

31 Fadiga no trabalho

1

32 Tensão no ambiente de trabalho
Interrupção do crescimento pessoal
33
assediado
34 Absenteísmo

2
do

35 Ofensa à vida pessoal da vítima
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Obrigatoriedade da Intenção do Assediador e dos Danos à Saúde da
Vítima
Os servidores foram indagados sobre a obrigatoriedade da intenção do assediador e dos danos à saúde da
vítima para a caracterização do assédio moral. Segundo a
Tabela 6, a grande maioria dos servidores, 85% dos participantes (34 dentre 40), não reconhecem esses dois fatores como condições sine qua non a essa caracterização,
embora os considerem importantes indicativos da necessidade de uma investigação mais aprofundada.
Ainda sobre a Tabela 6, e analisando os itens 5 e
6, apreendemos que 15% (6 dentre 40) dos participantes
afirmaram que a intenção do assediador é condição obrigatória na caracterização do assédio e 7,5% (3 dentre 40)
asseveraram que os danos à saúde da vítima são essenciais a esse propósito.
Tabela 6 – Obrigatoriedade da Intenção do Assediador e
dos Danos à Saúde da Vítima
Obrigatoriedade
Nº
1 Não são obrigatórios, mas são importantes

N° de Respostas
13

2 Não são obrigatórios, mas devem ser

1

3 Não são obrigatórios, mas é raro encontrar

2

investigados

assédio sem eles

4 Não são obrigatórios

18

5 A intenção é obrigatória, mas os danos a

3

6 Os dois aspectos são obrigatórios

3

7 Os fatores são consequências do assédio

-

8 Não responderam

-

saúde, não.
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Tempo de Duração e Frequência do Assédio Moral
Como explicitado nas Tabelas 7 e 8, os servidores têm
a noção de que o fenômeno é reiterado, contudo não sabem
exatamente a medida dessa repetição. Percebemos também
que os participantes da pesquisa têm dificuldades de estabelecer a diferença entre tempo de duração e frequência.
Tabela 7 – Tempo de Duração do Assédio Moral
Nº

Tempo de duração

1 Uma agressão já configura o assédio moral
Depende da vítima: uma única agressão PODE configu2
rar o assédio moral
3 Não sabe qual duração, mas sabe que há a repetição
4 A partir da segunda vez
5 3 vezes
6 Semanas seguidas de agressões
7 Um mês de agressões
8 Durante muitos meses
9 Durante, no mínimo, 6 meses
10 Não existe duração definida
11 Não respondeu

N° de
respostas
5
6
21
1
1
5
1
-

Tabela 8 – Frequência do Assédio Moral
Nº

Frequência

1 Uma agressão já configura o assédio moral
Depende da vítima: um única agressão PODE con2
figurar o assédio moral
Não sabe qual frequência, mas sabe que há a
3
repetição
4 Curto intervalo de tempo entre as agressões
5 Uma ou duas vezes por semana
6 A partir da segunda vez
7 A partir da terceira vez.
8 Diariamente
9 Várias agressões durante a semana
10 Quando a vítima se sentir desconfortável
11 Não existe frequência definida
12 Não respondeu
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N° de
respostas
7
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2
20
1
2
1
4
1
1
-

Na Tabela 7, observamos que 52,5% dos servidores
(21 dentre 40) asseveraram que não sabem qual a duração do assédio, mas sabem que há a repetição. A mencionada tabela mostra os seguintes resultados: 12,5% (5
dentre 40) dos servidores afirmaram que uma agressão
já configura o assédio moral e 15% (6 dentre 40) defenderam que, dependendo da vítima, uma agressão já pode
configurar o assédio.
Na Tabela 8, percebemos que 50% dos s ervidores
(20 dentre 40) afirmaram que não sabem com qual
frequência o assédio ocorre, mas sabem que há a repetição. Para 17,5% (7 dentre 40) dos participantes, uma só
agressão já configura o assédio moral.

Prevenção e Combate ao Assédio Moral
De acordo com a Tabela 9, inferimos que a difusão
de informações acerca do assédio é uma das formas mais
relatadas para a prevenção e o combate ao assédio, o que
ficou evidenciado pelo elevado número de participantes
que assinalaram as opções informação e apoio das instâncias superiores (32,5%) e pela resposta de mais 67,5%
deles que sugeriram a realização de campanhas contra
assédio e a difusão de informação.
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Tabela 9 – Prevenção e Combate ao Assédio Moral
Nº

Medidas

1 Mudança do comportamento dos agressores.
2 Programas de treinamento.
Difusão de informações e apoio das instâncias
3
superiores.
4 Denúncia por parte do assediado.

5 Punição do assediador.
6 Processos judiciais.
7 Fiscalização da instituição.
Campanhas contra assédio e difusão de
8
informação
9 Melhor seleção de gestores.
10 Tratamento psicológico.
Construção de provas da agressão pelo
11
assediado.
Políticas institucionais de prevenção e com12
bate ao assédio.
13 Participação da ouvidoria.
14 Participação e apoio do sindicato.
15 Busca da ajuda de pessoas de confiança.
16 Diálogo entre o agressor e a vítima.
Comprometimento com as atividades
17
laborais.
18 Respeito mútuo.
19 Formação ética.
20 Gestão das emoções.
21 Solidariedade.
Remoção do trabalhador do ambiente de
22
trabalho hostil.
23 Aproximação fraternal.
24 Cultivo do respeito pessoal e profissional
25 Respostas educadas às eventuais agressões.
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N° de
Respostas
3
5
13
4

3
6
27
2
3
4
4
7
4
4
9
3
1
2
1
3
-

Para 22,5% dos servidores (9 dentre 40), o diálogo é
uma poderosa arma de prevenção e combate do assédio.
Também merecem destaques as respostas diálogo entre
o agressor a vítima, com 22,5% (9 dentre 40) e participação da ouvidoria, com 17,5% (7 dentre 40).

Conceito de Assédio Moral, Segundo os Participantes da Pesquisa
Incitados a construir um conceito de assédio moral
a partir de sua percepção e ainda a citar aspectos relevantes para a caracterização do fenômeno, os servidores
entrevistados deixaram claro que o reconhecem como um
ato abusivo, humilhante e constrangedor, cujos efeitos
ameaçam a integridade física e/ou psíquica da vítima, trazendo malefícios ao ambiente de trabalho e aos trabalhadores. Para 25% dos entrevistados, o abuso de poder e o
autoritarismo são as causas do assédio, dado que revela
ter sido focado somente o assédio vertical descendente, o
mais comum de ser encontrado.
Outros 17,5% dos servidores (7 dentre 40) mencionaram que os atos de assédio costumam ser repetitivos.
A maioria dos servidores explicitaram a nocividade desses
atos e ainda exemplificaram algumas consequências do
fenômeno.
Dessa forma, a partir da convergência das respostas
dos servidores técnico-administrativos da Universidade
Federal do Ceará, construímos um conceito de assédio
moral:
Assédio moral no ambiente de trabalho é uma violência cometida por qualquer pessoa, principalmente
o superior hierárquico, que causa constrangimento
e humilhação a uma pessoa, geralmente insegura
e medrosa, de forma reiterada e prolongada, cujas
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principais causas são o abuso de poder, o autoritarismo, a falta de conhecimento e informações
sobre o assédio moral, tendo como principais consequências a, desmotivação para o trabalho,a baixa
produtividade,a depressão e os problemas psíquico-emocionais. O combate e a prevenção ao assédio se
operacionalizam mais eficazmente por meio da realização de campanhas e da difusão de informação
no âmbito da instituição. Ressalte-se também que a
intenção do assediador e os danos à saúde da vítima
não são condições imprescindíveis à caracterização
do fenômeno.

Os servidores revelaram possuir conhecimento sólido acerca do assédio moral, principalmente no que concerne à realização e à repetição do ato abusivo, às características do agressor, à identificação do potencial assediador, às causas, consequências e formas de prevenção
e combate, bem como à obrigatoriedade da existência da
intenção do assediador e dos danos à saúde da vítima
para a caracterização do fenômeno. No entanto, existem
falhas na percepção dos servidores com relação às características da vítima e quanto à diferenciação entre tempo
de duração e frequência do assédio.

Conclusões
O assédio moral é fenômeno caracterizado por atitudes constrangedoras, hostis, continuamente empreendidas com o objetivo de agredir a dignidade psíquica do
indivíduo, degradando o ambiente de trabalho. A partir
de uma comparação da fundamentação teórica com a
pesquisa qualitativa levada a efeito por meio do método
Delphi, foi construído um conceito fundamentado na convergência das respostas dos servidores. Concluímos que
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os servidores da UFC possuem um consistente conhecimento sobre o assédio moral como ato abusivo e constrangedor, englobando itens como causas, consequências, prevenção e combate, conquanto ainda prescindam
de mais esclarecimentos, sobretudo nos pontos duração
e frequência do assédio e características da vítima.
A intencionalidade do agressor e a necessidade de
danos à saúde da vítima são amplamente discutidos e
vistos de formas distintas pelos estudiosos. Acreditamos
que esses dois aspectos podem ser analisados como
uma classificação e não como elemento constitutivo do
assédio. Nesse diapasão, foi proposta uma classificação
própria que considera cada um desses fatores peculiarmente. Essa categorização sistematiza a opinião dos estudiosos, antes restrita a uma classificação que considerava tão só os agentes do assédio e suas posições na
organização.
Quanto à prevenção e combate ao assédio moral,
entendemos que, para minimizar ou, quiçá, eliminar o
problema no âmbito da UFC, algumas formas de prevenção e combate sugeridas pelos participantes são reconhecidamente importantes: campanhas contra o assédio e difusão de informações acerca do assunto. Sugerimos ainda
que a UFC promova eventos com esse foco e confeccione
cartilhas com teor elucidativo, de modo a difundir em toda
a comunidade as características do assédio e as formas
de resguardar-se dele, com linguagem clara e precisa.
Além disso, despontam como armas contra o assédio a
execução de programas de treinamento pela própria instituição; a abertura de canal de comunicação, de acesso
fácil e efetivo, por exemplo, uma página eletrônica, a ser
disponibilizada no site da Superintendência de Recursos
Humanos, para denúncias e informações.
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Considerando os objetivos desta pesquisa, satisfatoriamente atingidos, ressaltamos ter sido possível ratificar a
premissa inicial de que o assédio moral é danoso à saúde
física e psíquica dos trabalhadores, razão por que deve ser
combatido e prevenido com eficiência. Tornam-se, pois,
imprescindíveis mais estudos empíricos que possam favorecer a interdiscursividade acerca desse fenômeno.
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