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RESUMO 

 

O estudo analisa os fatores que influenciam na aderência das Políticas de Gestão 
Docente das IES privadas da Bahia ao Modelo de Burocracia Profissional de Mintz-
berg, através dos seguintes objetivos específicos: Identificação de Políticas de Gestão 
Docente; Comparação com a Burocracia Profissional de Mintzberg; Adesão dessas 
políticas e práticas à Burocracia Profissional. Mintzberg (2009) propõe 05 (cinco) tipos 
de estruturas organizacionais: simples, divisionada, burocracia mecanicista, adhocra-
cia e burocracia profissional. No último tipo, os professores são retratados como pro-
fissionais autônomos, realizando suas atividades de forma descentralizada, devido a 
habilidades consideradas para a progressão na carreira. Para atingir o objetivo do 
estudo, foi desenvolvida uma abordagem quali quantitativa, exploratória e descritiva. 
Um estudo de casos múltiplos, em três (3) instituições de ensino superior privadas 
(uma faculdade, um centro universitário e uma universidade), na Bahia, no ano de 
2017, foi elaborado, a fim de garantir a heterogeneidade de uma amostra intencional. 
Foram entrevistados nove (9) gestores acadêmicos, diretamente ligados ao Processo 
de Gestão Docente, conhecedores das políticas e práticas da IES. Os resultados in-
dicaram que o nível de adesão destas ao Modelo de Burocracia Profissional de Mintz-
berg está associado a vários fatores, entre eles, tipo de organização acadêmica, nú-
mero de professores, natureza jurídica da IES e associação a grupos educacionais. 
Essa análise de dados sugere uma correlação entre este modelo e as forças de rela-
ção capital-trabalho.  
 
Palavras-chave: Instituição de Ensino Superior; Gestão Docente; Estrutura Organi-
zacional; Burocracia Profissional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

The study analyzes factors that influence Bahia private HEI's Teacher Management 
Policies adherence to Mintzberg's Professional Bureaucracy Model, through the fol-
lowing specific objectives: Teacher Management Policies identification; comparison 
with Mintzberg's Professional Bureaucracy; adherence of these policies and practices 
to the Professional Bureaucracy. Mintzberg (2009) proposes 05 (five) types of organi-
zational structures: Simple, Divided, Mechanistic Bureaucracy, Adhocracy and Profes-
sional Bureaucracy. In the last type, teachers are portrayed as autonomous profes-
sionals, performing their activities in a decentralized way, due to abilities considered 
for career progression. In order to achieve the study's goal, a quantitative, exploratory 
and descriptive approach was developed. A multiple cases study, in three (3) private 
HEI (a faculty, one university center and a university), in Bahia, was addressed, in 
order to guarantee an intentional sample's heterogeneity. Three (3) academic manag-
ers were interviewed, directly linked to the Teacher Management Process, knowledge-
able about HEI's policies and practices. Results indicated that HEI Policies' level of 
adherence to Mintzberg's Professional Bureaucracy Model is associated with several 
factors, among them, academic organization type, number of teachers, HEI's legal na-
ture, and association to educational groups. Such data analysis suggests a correlation 
between this model and capital-labor balancing forces. 
 
Keywords: Higher Education; Teacher Management; Organizational Structure; Pro-
fessional Bureaucracy. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O corpo docente de uma Instituição de Ensino Superior Privada (IES) é constituído 

por pessoal que exerce atividades de ensino, pesquisa e extensão, em cursos oferta-

dos, sejam de graduação ou de pós-graduação lato e stricto sensu. Assim, o corpo 

docente é o elemento mais relevante que uma escola pode oferecer na realização de 

um trabalho de efetiva qualidade. 

 

Como bem assinala Werneck (1996 apud MOTTA, 1997, p. 419), “só uma sociedade 

subdesenvolvida não reconhece no professor um profissional de primeira linha para 

melhorar todo o contexto de vida”. A mudança de visão de mundo e, por consequên-

cia, a transformação de vida passa necessariamente pela educação, o que, por si só, 

justifica um tratamento diferenciado para esse grupo de profissionais. 

 

Esses profissionais, os docentes, exercem atividade de grande relevância social, daí 

a sua condição diferenciada, pois se caracterizam como fornecedores de conheci-

mento e atuam de forma autônoma quando estão em sala de aula, no que se refere 

àquelas atividades acadêmicas ali trabalhadas. Essas especificidades das funções 

docentes serão detalhadas em item específico, seguindo a própria estrutura da Con-

solidação das Leis Trabalhistas (CLT), que destina capítulo próprio para essa função. 

 

Com o acelerado crescimento das IES na esfera privada, faz-se cada vez mais neces-

sário estudar as questões pertinentes à gestão de pessoal docente no setor, já que a 

função docente apresenta características exclusivas, que requerem domínio especí-

fico tanto na área de recursos humanos (RH) quanto na área de gestão educacional. 

 

Destaca-se a importância de se propor a reflexão sobre o modo de conduzir a gestão 

nas IES, especialmente no que se refere às questões relacionadas diretamente ao 

corpo docente, o que implica em diversos fatores conjunturais, considerando-se ser, 

o professor, o interlocutor indispensável no processo ensino-aprendizagem e o res-

ponsável direto pela qualidade do ensino. 
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Assim sendo, as estratégias adotadas na gestão do pessoal da área administrativa, 

não podem ser as mesmas para a gestão dos docentes, dadas as especificidades das 

funções exercidas pelos professores, que podem resultar, além de passivo trabalhista, 

comprometimento da qualidade acadêmica. 

 

Vê-se, dessa forma, que os professores, a despeito de serem empregados nas Insti-

tuições de Ensino Superior privadas, têm especificidades com relação aos demais 

trabalhadores desse mesmo tipo de organização (IES), que requerem, por parte das 

IES, conhecimento não apenas das questões trabalhistas, como também aspectos 

regulatórios da Educação Superior, a exemplo de regime de trabalho, titulação e au-

tonomia didático pedagógica. 

 

Com tantas especificidades na prestação dos seus serviços, as IES se assemelham 

a uma organização complexa, onde temos profissionais de especialidades diferentes, 

levando-nos a prever a existência de interesses divergentes e que requerem, desta 

forma, uma política bem estruturada para essa finalidade. Esse tipo de organização, 

onde a atividade principal (núcleo operacional) está concentrada em profissionais es-

pecializados que detêm a expertise, foi definida por Mintzberg (2009) como sendo um 

modelo de burocracia profissional, onde parte do poder, no que se refere à atividade 

de ensino aprendizagem, está concentrada nas mãos daqueles que atuam na ativi-

dade fim.  

 

Com base na aderência da pesquisadora desse trabalho com o objeto em análise, 

havia o pressuposto que, na configuração atual das estruturas organizacionais das 

IES privadas, há baixa aderência ao modelo da burocracia profissional de Mintzberg. 

Neste contexto, o presente trabalho procura responder à seguinte questão: Quais os 

fatores que determinam o nível de aderência das políticas de gestão docente das IES 

privadas, no Estado da Bahia, em 2017, ao modelo da Burocracia Profissional de 

Mintzberg? 

 

Com essa questão norteadora da pesquisa, propõe-se, como objetivo geral, analisar 

os fatores que determinam a aderência das políticas de gestão docente, adotadas 

pelas IES privadas no Estado da Bahia, no ano de 2017, ao modelo da Burocracia 

Profissional de Mintzberg.  
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Como objetivos específicos, o trabalho busca, ainda, identificar as políticas e práticas 

de gestão docente das IES pesquisadas; mensurar a aderência destas políticas e prá-

ticas à burocracia profissional de Mintzberg; e analisar os fatores que contribuem para 

essa aderência. 

 

Para além do trabalho de Mintzberg, esta pesquisa buscou outras fontes acadêmicas, 

nacionais e internacionais, a exemplo de Lima et al (2014), Fumasoli e Lepori (2011) 

e Begun, White e Mosser (2011), de forma a coletar as principais referências sobre a 

burocracia profissional, que pudessem dialogar com o pensamento do próprio Mintz-

berg. 

 

Esses autores, de forma semelhante à pesquisa aqui apresentada, utilizaram o estudo 

de caso como método de pesquisa para aferir o nível de aderência das organizações, 

por eles pesquisadas, à burocracia profissional de Mintzberg. Ocorre que este trabalho 

vai além da medição do nível de aderência, visto que busca, também, identificar os 

fatores que levam a essa aderência, já que Mintzberg entende que esse seria o mo-

delo de estrutura que se aplica tanto aos hospitais como às Instituições de Ensino. 

 

A delimitação deste estudo em instituições privadas se deu em razão da expansão 

acelerada dessa categoria, provocando elevação no quantitativo de docentes e, de 

certa forma, pelas peculiaridades da forma de atuação desses profissionais. Há que 

se registrar ainda que as IES públicas têm, como tradição, a gestão colegiada, com 

eleições de lideranças e estabilidade do corpo profissional, visto que, em regra, são 

professores concursados.  

 

Desta forma, pode-se inferir que, nas IES públicas, os docentes gozam de autonomia, 

além da gestão colegiada e um Plano de Carreira Docente claramente definido, apon-

tando para uma política de Gestão Docente que mais se aproxima da Burocracia Pro-

fissional de Mintzberg. Em contrapartida, nas IES privadas, principalmente naquelas 

com fins lucrativos, a gestão docente tende a ser mais centralizada, limitando a auto-

nomia docente. Essas afirmações também estão associadas à experiência prática da 

autora em IES públicas e privadas no Estado da Bahia. 
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Posteriormente, este estudo poderá contribuir para a reflexão do modo de agir e pen-

sar dos gestores educacionais que atuam em instituições de ensino superior, ampli-

ando o leque de compreensão dos fatores que determinam e interferem nas melhores 

práticas de gestão docente. 

 

Por conseguinte, a investigação ganha relevo científico, pois pode contribuir para o 

alargamento da compreensão das políticas de Gestão Docente e, por outro lado, po-

derá auxiliar na elaboração de uma política de Gestão Docente que proporcione a 

melhoria ou perenidade na oferta dos cursos, visando sempre a qualidade acadêmica, 

associada à sua rentabilidade. 

 

Nesse sentido, o capítulo 2 desse trabalho apresenta a contextualização da Educação 

Superior no Brasil, mais especificamente quanto à expansão das IES privadas, além 

dos aspectos legais e regulatórios do ensino superior e das especificidades das fun-

ções docentes. 

 

No capítulo 3, será apresentado o modelo de estrutura organizacional utilizado pelas 

IES, com foco na análise da burocracia profissional de Mintzberg, que tem o docente 

como aquele que, mesmo sendo um funcionário, exerce suas atividades de forma au-

tônoma, em razão das características específicas da sua atuação, o que o difere dos 

trabalhadores de outras estruturas organizacionais, aproximando-se dos médicos em 

sua atuação nos hospitais.  

 

Ainda nesse capítulo, foi feita a análise das características da burocracia profissional 

de Mintzberg, comparando-as com aquelas existentes nas IES privadas, para, na ve-

rificação in loco, medir o nível de aderência das políticas de gestão docente nas IES 

privadas no Estado da Bahia com a burocracia profissional, que, em tese, deveria ser 

o modelo aplicado nesse tipo de organização.  

 

No capítulo de metodologia, se apresenta a forma como o trabalho foi estruturado, os 

tipos de pesquisas realizadas para a construção do referencial teórico, além dos prin-

cipais conceitos obtidos na revisão de literatura. É, também, apresentado o instru-

mento de coleta que foi utilizado para a pesquisa de campo e o modelo de análise 

utilizado na referida pesquisa. 



17 
 

A parte final contém os resultados e a análise da referida pesquisa de campo, execu-

tada no período de junho e julho de 2017, com o intuito de realizar a medição do nível 

de aderência das políticas de gestão docente das IES pesquisadas, com relação ao 

modelo da Burocracia Profissional de Mintzberg (parte quantitativa) e identificar os 

fatores que levam àquele nível de aderência constatado (parte qualitativa).  

 

Por fim, são apresentadas as considerações finais, de forma a responder à questão 

norteadora do trabalho e apresentar reflexões para realização de novos estudos que 

possam contribuir com a forma de gerir o corpo docente nas IES privadas, além de 

apresentar as limitações dessa pesquisa. 
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2   CONTEXTO DO SISTEMA DE EDUCACÃO SUPERIOR BRASILEIRO E O PA-
PEL DA DOCÊNCIA 

 

Considerando as reformas que a Educação Superior Brasileira tem sofrido nas últimas 

décadas, e que, no Brasil, trata-se de área bastante regulada, este capítulo apresenta 

a contextualização do ensino superior no Brasil, os aspectos legais e regulatórios que 

regem a referida área, além das suas especificidades enquanto organização. 

 
Considerando ainda as especificidades da área educacional e objetivando a apresen-

tação desse histórico no cenário nacional, este item, além de apresentar uma análise 

da expansão do ensino superior no Brasil, faz, também, uma abordagem da docência 

na educação superior, haja visto ser, o ensino, a atividade fim dessas organizações, 

independentemente de estarem na esfera pública ou privada. 

 

2.1 CONTEXTUALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO SUPERIOR NO BRASIL 

 

A educação superior brasileira tem apresentado um salto nas duas últimas décadas 

e, como um dos seus principais efeitos, essa atividade passa a ser vista mais como 

um serviço do que como um bem público de responsabilidade do Estado. Observa-se 

que o crescimento ocorre nos mais diversos tipos de organização de educação supe-

rior: faculdades, centros universitários e universidades, algumas sem fins lucrativos e 

outras que visam ao lucro, muitas vezes administradas por grupos de empresários 

nacionais ou mesmo internacionais.  

 

O Brasil, ao contrário de outros países, como a Inglaterra, por exemplo, cujo povo 

ainda segue o Bill of Rights1 como guia constitucional, e os Estados Unidos, que ainda 

mantém vigente sua primeira Constituição, de 1776, passou por importantes mutações 

que influenciaram diretamente na legislação educacional.  

                                            
 1 Bill (projeto-de-lei) era o documento jurídico com normas de direito individual dos cidadãos e limita-
ções do poder dos governantes. O mais conhecido é o Bill of Rights, formulado na Inglaterra em 1689, 
após a deposição do rei Jaime II pela Revolução Gloriosa de 1688, ao qual sucedeu Guilherme de 
Orange. O Bill of Rights reduzia o poder do monarca, instituindo a monarquia constitucional em lugar 
da realeza do direito divino. O Parlamento adquiria poderes mais amplos, como o de cobrar impostos. 
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Consequentemente, a cada mudança, os legisladores se viam obrigados a reverem a 

legislação secundária e, após a promulgação da Constituição de 1988, o Poder Exe-

cutivo encaminhou, ao Congresso Nacional, diversas emendas constitucionais, obje-

tivando uma profunda reforma em alguns setores, dentre eles, a educação. Fez-se 

necessária uma Nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), a Lei 

9.394, promulgada em 20 de dezembro de 1996.   

 

Nesse sentido, a mudança deu-se com a Proposta de Emenda Constitucional (PEC) 

nº 233, objetivando alterar os artigos 34, 206, 207, 208 e 211 da Constituição Federal 

e dar nova redação ao artigo 60 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. 

 

Motta (1997) apresenta os principais objetivos dessa PEC, que foram: 

a) Definição clara das responsabilidades dos diferentes níveis de governo, no 

atendimento das necessidades educacionais da população, no que se refere à 

obrigatoriedade da educação fundamental; 

b) Destinação de uma parcela, fixada em 15% dos recursos fiscais dos Estados e 

Municípios, para aplicação na manutenção e desenvolvimento do ensino fun-

damental obrigatório; 

c) Distribuição de parte desses recursos, através de Fundo constituído para essa 

finalidade, com a participação financeira da União, em função da efetiva res-

ponsabilidade do Estado e dos Municípios no atendimento escolar, de modo a 

assegurar um nível de qualidade minimamente aceitável, garantida uma remu-

neração condigna para os profissionais do magistério 

d) Autonomia das universidades e demais instituições de ensino superior e de 

pesquisa, a ser exercida na formada lei. 

 

Diante da referida PEC, as universidades brasileiras, tanto as públicas quanto as pri-

vadas, reagiram imediatamente com manifestações de seus reitores e das entidades 

representativas de diversos segmentos, tendo um desses conselhos acusado a PEC 

233 de “um grave retrocesso político, jurídico e acadêmico na ordenação do ensino 

universitário” (MOTTA, 1997, p.144).  

 

O objetivo, que causou maior manifestação, foi o quarto, que foi efetivamente contes-

tado como uma tentativa inoportuna de "desconstitucionalização da autonomia", pois 
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os gestores educacionais entenderam que essa medida geraria grande instabilidade 

e abateria as universidades, visto que o conceito de autonomia poderia ser alterado a 

qualquer momento. A defesa era no sentido de preservar a liberdade de aprender, 

ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o saber, bem como o pluralismo 

de ideias e de concepções pedagógicas, mas, principalmente, da autonomia de apli-

cação dos recursos, sem estar submetido a metas de regulação (MOTTA, 1997).  

 

O Congresso Nacional, após aperfeiçoar a proposição originária do Executivo de nº 

233, de 1995, a aprovou e a promulgou em setembro de 1996, com a denominação 

de Emenda Constitucional nº 14 de 1996, cujos dispositivos alteraram os seguintes 

artigos da Constituição: 34, 208 e 211, além do artigo 60 do Ato das Disposições 

Constitucionais Transitórias (MOTTA, 1997). 

 

Dentre as mudanças citadas no parágrafo anterior, pode-se elencar o art. 34 da Cons-

tituição Federal (BRASIL, 1988), onde foi acrescentado o inciso VII, alínea "e", que 

prevê a possibilidade de intervenção pela União, quando não aplicado o mínimo exi-

gido da receita resultante de impostos estaduais, compreendida a proveniente de 

transferências, na manutenção e desenvolvimento do ensino. 

 

Observa-se que essa mudança busca a equidade no tratamento dado aos estados e 

aos municípios pela União. Se os Estados podem intervir nos municípios pelo justo 

motivo apontado no art. 35, nada mais equânime do que a União também poder inter-

vir nos estados se eles incorrerem no mesmo motivo, que, em ambos os casos, se 

constitui em afronta às mesmas determinações constitucionais. 

 

Para o artigo 208, em seu inciso II, foi incluída a gradatividade progressiva da gratui-

dade no ensino médio nos seguintes termos: O dever do Estado com a educação será 

efetivado mediante a garantia de: II - progressiva universalização do ensino médio 

gratuito (BRASIL1988).  

 

A alteração da redação do art. 211, estabelecendo que "Os Municípios atuarão priori-

tariamente no ensino fundamental e na educação infantil", ampliou, assim, a área de 

atuação dos municípios também para o atendimento de crianças de zero a três anos 

de idade em creches, pois o pré-escolar abrange crianças de quatro a seis anos. Além 
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disso, buscou estabelecer e manter programas de educação infantil e de ensino fun-

damental como missão primordial das municipalidades brasileiras (BRASIL1988).  

 

Na época, o senador Darcy Ribeiro2, com a sua larga experiência na área educacional 

e na função de primeiro relator do referido projeto (PEC 233), fez considerações que 

julgava necessárias e, após exaustivas negociações e profundos debates que extra-

polaram o plano jurídico e pedagógico, passando para o ideológico e corporativista, 

viu a transformação do referido projeto em lei, a então Lei nº 9.394, de 20 de dezembro 

de 1996 - LDB (MOTTA, 1997). 

 

Antes de adentrar na análise de alguns artigos da LDB de 1996, mais especificamente 

naqueles relacionados à atividade docente, faz-se mister uma breve análise dos arti-

gos constitucionais (BRASIL,1988), que trazem referências à Educação e já sinalizam 

a importância do docente e algumas garantias para o exercício da função.  

 

A Constituição Federal (BRASIL,1988) reserva um capítulo (III) para tratar da Educa-

ção, da Cultura e do Desporto, sendo os artigos abaixo elencados, aqueles mais rela-

cionados com o presente objeto de estudo: 

Artigo 205 - A educação, direito de todos e dever do Estado e da fa-
mília, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade 
visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o 
exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. 
 

O direito à educação vem se consolidando em nossas Constituições desde a Carta do 

Império, e a influência de nossos juristas educadores, junto aos Constituintes, foi 

sendo cada vez mais forte, mas o reconhecimento da educação como forma de inves-

timento para o desenvolvimento nacional tem sido difícil (MOTTA, 1997).  

 

Nesse sentido, a Constituição Federal de 1988 traz, além da valorização dos profissi-

onais de educação, a questão da qualidade acadêmica, como se observa nos artigos 

a seguir: 

 

                                            
2  Antropólogo, escritor e político brasileiro, conhecido por seu foco em relação aos índios e à educação 
no país. Suas ideias de identidade latino-americana influenciaram vários estudiosos latino-americanos 
posteriores. 
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Art. 206 – o ensino será ministrado com base nos seguintes princípios: 
[...] 
II – liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensa-
mento, a arte e o saber; 
III – pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas, e coexistência 
de Instituições públicas e privadas de ensino; 
[...] 
V - valorização dos profissionais da educação escolar, garantidos, na 
forma da lei, planos de carreira, com ingresso exclusivamente por con-
curso público de provas e títulos, aos da rede pública; 
[...] 
VII – garantia de padrão de qualidade; 
Art. 207 As universidades gozam de autonomia didático-científica, ad-
ministrativa e de gestão financeira e patrimonial e obedecerão ao prin-
cípio da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão. 
Art. 208 estabelece que o dever do Estado com a educação será efe-
tivado com a garantia de: 
[...] 
 V – acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da 
criação artística, segundo a capacidade de cada um. 
Art. 209 – o ensino é livre à iniciativa privada, atendidas as seguintes 
condições: 
I – cumprimento das normas gerais da educação nacional; 
II – autorização e avaliação de qualidade pelo Poder Público.  
(BRASIL, 1988). 

 

Embora a atividade educacional seja uma função pública, ela não é privativa do Es-

tado, ensejando, portanto, a prestação direta pelo Estado com a participação da soci-

edade, bem como a prestação pelo particular, sem prejuízo da colaboração entre am-

bos, mediante técnicas de fomento ou parcerias. 

 

Desta forma, a garantia de liberdade de ensino pela rede privada fica condicionada à 

atuação apenas mediante preenchimento das condições citadas na Constituição Fe-

deral de 1988. 

 

A própria Constituição Federal (BRASIL,1988), não só no artigo 209, como também 

no artigo 170, possibilita à iniciativa privada a prestação da atividade educacional. 

 

A LDB também confirma esse princípio em seu artigo 7º, não dando mais margem à 

errônea interpretação de que a educação seria uma prerrogativa exclusiva dos pode-

res públicos, podendo ser exercida pela iniciativa privada apenas como uma conces-

são (BRASIL, 1996). 
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Dada a importância formativa do cidadão, o artigo 1º da LDB (BRASIL, 1996) estabe-

lece que “a educação abrange os processos formativos que se desenvolvem na vida 

familiar, na convivência humana, no trabalho, nas Instituições de ensino e pesquisa, 

nos movimentos sociais e organizações da sociedade civil nas manifestações cultu-

rais”. 

 

A LDB (BRASIL,1996) estabelece, ainda, em seu artigo 45, que a educação superior 

será ministrada em Instituições de Ensino Superior, públicas ou privadas, com varia-

dos graus de abrangência ou especialização. Essa afirmativa reforça o já estabelecido 

no artigo 209 da Constituição Federal de 1988, no que se refere à liberdade da inicia-

tiva privada quanto ao ensino superior. 

 

No artigo 46, a LDB (BRASIL,1996) trata do papel regulador e fiscalizador do Estado, 

no que se refere aos processos de avaliação externa das Instituições de Ensino, bem 

como dos seus cursos ofertados.   

 

Além da LDB, são diversas as leis ordinárias que interferem direta ou indiretamente 

na atividade educacional e no processo avaliativo. No que se refere ao corpo docente, 

em matéria trabalhista, por exemplo, a Lei nº 9.601 de 21/01/98 (que cuida dos con-

tratos de trabalho, para docentes, por prazo determinado) e a Lei 9.608 de 18/02/98 

(que trata do serviço voluntário nas IES) provêm novas perspectivas para o exercício 

da atividade de ensino, como, por exemplo, o docente que atua como Pessoa Jurídica 

nos cursos de Pós-graduação Lato Sensu, o professor visitante, o professor para mi-

nistrar cursos específicos de curta duração, dentre outros. 

 

Além disso, a própria Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) reserva uma seção 

(XII) específica, do artigo 317 ao artigo 323, para tratar do exercício do Magistério. 

 

De acordo com Stallivieri (2006, p. 1) 

[...] descrever o sistema de Ensino Superior do Brasil é, no mínimo, 
uma tarefa árdua e complexa devido à diversidade de sua estrutura e 
organização. [...] É necessário entender pelo menos o atual contexto 
da educação no Brasil, tendo–se em conta fatores de ordem econô-
mica, social cultural entre outros. 
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Rebelo et al (2000) afirmam que uma universidade pode ser vista como uma organi-

zação complexa, inserida numa sociedade multifacetada, relacionando-se com um 

ambiente interno e externo, numa perspectiva de rede e com relações múltiplas e si-

multâneas. As estruturas que as mesmas assumem, para dar conta dessa dinâmica 

social, podem ter diversas configurações e diferentes modelos, não se encontrando 

um modelo padrão que responda por todas as instituições universitárias. 

 

Desta forma, vê-se que as IES apresentam uma estrutura complexa diante de tantas 

especificidades e que são eles, os profissionais envolvidos diretamente no processo 

de ensino-aprendizagem que, juntamente com os educandos, respondem pelo pro-

cesso de humanização, e que, portanto, precisam ser vistos e valorizados de forma a 

cumprirem o seu papel na sociedade, mesmo diante de uma expansão tão acelerada 

no ensino superior. 

 

2.1.1 A Expansão do Ensino Superior no Brasil 

 

Antes da análise do crescimento da educação superior, faz-se mister a caracterização 

das IES quanto à sua organização acadêmica, que traz características e exigências, 

apresentadas pelo MEC, que podem tornar as IES mais ou menos autônomas e ter 

maior ou menor custo docente, dada à sua natureza. O Decreto nº 5.773 (BRASIL, 

2006), apresenta a seguinte classificação: 

 

Universidades -  caracterizam-se pela indissociabilidade das atividades de ensino, 

pesquisa e extensão. São instituições pluridisciplinares de formação dos quadros pro-

fissionais de nível superior, de pesquisa, de extensão e de domínio e cultivo do saber 

humano, que se caracterizam por: 

I - produção intelectual institucionalizada mediante o estudo sistemá-
tico dos temas e problemas mais relevantes, tanto do ponto de vista 
científico e cultural quanto regional e nacional; 
II - um terço do corpo docente, pelo menos, com titulação acadêmica 
de mestrado ou doutorado;  
III - um terço do corpo docente em regime de tempo integral 
IV - desenvolver, pelo menos, seis programas de pós-graduação 
stricto sensu, sendo, no mínimo, dois Doutorados e quatro Mestrados. 
 

Além disso, têm autonomia e podem criar cursos sem pedir permissão ao MEC, desde 

que sejam ofertados no munícipio sede e não sejam cursos altamente regulados, 
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como: Direito, Medicina, Odontologia, Psicologia e Enfermagem (Decreto 5.773/2006 

alterado pelo Decreto 8.754/2016). 

 

Centros Universitários – a exemplo das universidades, têm graduações em vários 

campos do saber e autonomia para criar cursos no ensino superior, no município sede. 

Em geral, são menores do que as universidades e têm menor exigência de programas 

de pós-graduação. No entanto, há algumas regras que eles precisam cumprir: 

I -  ter, no mínimo, um terço do corpo docente com mestrado ou doutorado. 

II - ter, pelo menos, um quinto dos professores em regime de tempo integral  

 

Faculdades - são instituições de ensino superior que atuam em um número pequeno 

de áreas do saber. Outra diferença para os centros universitários e universidades é a 

seguinte: quando uma faculdade pretende lançar um curso, ela tem de pedir autoriza-

ção ao Ministério da Educação - ou seja, não tem autonomia para criar programas de 

ensino, nem mesmo no município sede. Contudo, no que se refere ao corpo docente, 

a despeito de não ter a exigência quanto ao percentual de professores em Regime de 

Tempo Integral e para Mestres e Doutores, devem ter docentes com, no mínimo, título 

de pós-graduação lato sensu. 

 

Essa classificação demonstra que, quanto maior o status, maior a exigência nos seus 

indicadores de qualidade, a exemplo do percentual de professores com titulação de 

Mestre ou Doutor, e de Regime de Trabalho em Tempo Integral. Essa diferenciação 

se dá nos processos de avaliação externa, para fins de expedição de ato autorizativo 

institucional, visto que, no que se refere às avaliações de cursos, os requisitos são 

nivelados, independentemente da organização acadêmica da IES. 

 

Essa exigência leva as Universidades a disporem de corpo docente com maior titula-

ção e dedicação, elevando assim o seu custo docente, além do investimento em ati-

vidades de Pesquisa e Extensão. 

 

Quanto à autonomia, esta não se confunde com soberania ou liberdade para desres-

peitar as leis, é, antes, um poder jurídico inerente à condição de ser de uma universi-

dade. Nas palavras de Motta (1997, p.176), tal autonomia pode ser definida como: 
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A faculdade que dispõe uma instituição de ensino superior de organi-
zar-se juridicamente, mediante transferência de poder pelo Estado que 
lhe assegura a competência decisória de se governar, fixando suas 
regras internas, a partir de suas próprias normas e regulamentos. 
 

Constata-se, no Censo 2014, que a educação superior tem se concentrado cada vez 

mais na iniciativa privada, conforme Tabela 1. 

 

Tabela 1 - Estatísticas Gerais de Educação Superior – Brasil - 2014 

 

 

Os dados indicam um total de 2.368 Instituições de Ensino Superior no Brasil, sendo 

2.070 da iniciativa privada, ou seja, aproximadamente 87% das IES.  Além do signifi-

cativo número de IES privadas, observa-se, também, o aumento das matrículas nes-

tas Instituições: de um total de 8.139.120 no país, apenas 2.212.662 realizaram ma-

trícula nas instituições públicas (27%), sendo 5.926.458 das matrículas nas IES priva-

das. A despeito de serem dados dos últimos 05 (cinco) anos – 2010-2014, esse cres-

cimento iniciou-se na década de 90, quando já se observava uma convergência da 

educação superior para a área privada. 
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Esse crescimento, como já afirmavam Barros e Boaventura (2005), deu-se após a 

abertura de mercado proporcionada pela LDB de 1996, associando um modelo de 

expansão controlada por meio de avaliações periódicas. Com a incapacidade do setor 

público em prover recursos para suportar esse crescimento (demanda de novos in-

gressantes), o ensino privado acabou sendo protagonista desse processo de expan-

são sem precedentes e a educação superior privada no país se tornou um dos negó-

cios mais rentáveis no mercado. 

 

Marback Neto (2007, p. 128) ressalta que a situação da educação superior no Brasil, 

desde o período de 1996 a 1999, quando foi promulgada a LDB, já estava concentrada 

na iniciativa privada, ou seja, “das 900 IES existentes à época, 56 eram Federais, 74 

Estaduais, 81 Municipais e 689 particulares”.   

 

Esse crescimento acelerado da educação, na esfera privada, tanto pode levar à inter-

pretação da ausência do Estado de ofertar vagas no ensino superior, quanto da su-

posta acessibilidade e continuidade na esfera privada, já que, nesta, há grande oferta 

de vagas, muitas vezes baixa concorrência e, em regra, os estudantes não correm o 

risco de atrasar o curso em razão de greves, o que ocorre com certa frequência na 

rede pública de ensino.  

 

Mesmo com essa concentração da educação superior na iniciativa privada, em qual-

quer situação deve prevalecer a atuação controladora do Estado, para garantir as fi-

nalidades de desenvolvimento da pessoa humana, seu preparo para o exercício da 

cidadania, além da sua qualificação para o trabalho. 

 

Viu-se, no item anterior, a convergência da educação superior para a iniciativa pri-

vada, assim, há que se analisar também o crescimento dessas IES. 

 

Pelos dados do Censo da Educação Superior (INEP, 2014), o número de ingressantes 

no ensino superior privado aumentou em aproximadamente 1 milhão nos últimos 5 

anos. Desses ingressantes, 82,3% estão na esfera privada e apenas 17,7% em insti-

tuições públicas. Podemos inferir, com essas informações, que há uma necessidade 

de ampliação do corpo docente das IES privadas, dado o seu acelerado crescimento 

no número de estudantes. 
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O crescimento acelerado no número de matrículas nos cursos de graduação nas Ins-

tituições de Ensino Superior (IES) privadas, no Brasil, nos últimos anos, como pode 

ser visto no gráfico 01 tem impulsionado estudos, pesquisas e reflexões sobre a dinâ-

mica dos mecanismos dessa evolução e sua influência no processo educacional do 

país. 

 

Gráfico 1- Número de Ingressos em Cursos de Graduação por Categoria Administrativa – 
Brasil – 2003-2014 

 
 

No que se refere ao número total de ingressantes na educação superior, observa-se, 

no Gráfico 1, que, no período de 2010 a 2014, o maior crescimento se deu no ano de 

2014 com relaçao ao ano de 2013, cujo percentual, segundo análise do censo 2014, 

foi de 13,4%, após a estabilidade observada nos dois anos anteriores (2012 e 2013). 

Observa-se, ainda, segundo a mesma análise, que esse crescimento foi concentrado 

na rede privada, com 15,9%, enquanto que a rede pública cresceu 3,1% no mesmo 

período. Consequentemente, o número total de matriculados na educação superior 

também tem elevação constante no período de 2010 a 2013, como se observa no 

Gráfico 2.  
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Gráfico 2 - Número de Matrículas da Educação Superior (Graduação e Sequencial) – Brasil – 
2003-2014 

Fonte: INEP (2014) 
 

O número total de matriculados, apesar de não estar segregado por categoria admi-

nistrativa (pública e privada), está concentrado nas IES privadas, com base no que foi 

visto no gráfico 2, que demonstra uma concentração de ingressantes, no período re-

ferenciado, na esfera privada. 

 

Destaca-se que o número de IES (Universidades, Centros Universitários e Faculda-

des), no Brasil em 2014, indica que, de um total de 2.368 Instituições de Ensino Su-

perior, 1.986, ou seja, 83% são faculdades. Já as Universidades representam 8,2% 

desse total. Entretanto, mais de 50% das matrículas estão nas Universidades, con-

forme pode ser visualizado na Tabela 2. 
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Tabela 2 - Relação de Número de IES e Número de Matrícula em Cursos de Graduação, por 
Organização Acadêmica – Brasil - 2014 

 

Fonte: INEP (2014) 

 

A despeito de termos maior concentração de IES na categoria de faculdade (83%), 

apenas 28,6% das matrículas estão nessa categoria. Assim, nas Universidades, tende 

a haver uma maior alocação de docentes, pois nestas se concentra o maior número 

de estudantes e, consequentemente, de turmas/disciplinas ofertadas. 

 

Veloso, Silva e Menezes (2008) apontam que a expansão do ensino superior é uma 

forma em que se manifesta a política educacional, que, por sua vez, traduz a política 

do Estado.  

 

Verifica-se que, em 1996, na gestão do Ministro da Educação, Paulo Renato3, uma 

nova proposta de Gestão Educacional foi apresentada e implementada parcialmente, 

associando um modelo de expansão controlada por meio de avaliações periódicas e 

a criação de novas modalidades de cursos do tipo sequencial e a distância. Em nível 

de pós-graduação, a ampliação de programas, principalmente na modalidade lato 

sensu, associado à criação de fundos setoriais responsáveis pela “alavancagem” da 

pesquisa em nível nacional, multiplicou a disponibilização da mão-de-obra docente, 

                                            
3 Ministro da Educação no governo Fernando Henrique Cardoso (entre 1995 e 2002) e Secretário de 
Educação do Estado de São Paulo no governo José Serra (entre 2009 e 2010) e no governo Franco 
Montoro (entre 1984 e 1986) 
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necessária para completar o processo de distensão desse mercado (BARROS; BOA-

VENTURA, 2005, p.4).  

 

No dizer de Cunha e Miguel (2003, p. 11), 

[...] é assustador o número de instituições de ensino superior que se 
proliferam pelo país nos últimos anos. O crescimento verificado no ofe-
recimento de vagas no ensino superior se deve especialmente ao 
crescimento da rede particular de ensino que ocorre tanto com a am-
pliação do número de vagas e cursos como a fundação de novas IES 
privadas em todo o país. 
 

Esse cenário, de grande expansão do ensino superior nas IES privadas, traz dados 

até o ano de 2014, já que o INEP faz a divulgação do Censo da educação superior a 

cada final de ano, tendo, como base, o ano anterior. Considerando que a pesquisa 

desses dados foi realizada no início do ano de 2017 e que os dados de 2015 ainda 

não estavam disponíveis, optou-se por deixar os dados de 2014. 

 

Barros e Boaventura (2005) apontam que o conflito existente entre o público e o pri-

vado, no que se refere à educação superior brasileira, ficou mais evidente com o ad-

vento da LDB, que trouxe maior controle das ações das IES privadas, através do poder 

público e seus instrumentos regulatórios. 

 

Esse mecanismo regulatório cria dificuldades para as IES privadas, que são obrigadas 

a estarem sempre controlando a “balança”, para atender aos critérios de qualidade 

normatizados pelo Estado e manterem a viabilidade do seu negócio, já que sobrevi-

vem, predominantemente, do faturamento de mensalidades do alunado. 

 

Para Teixeira et al (2005), a mudança que vem ocorrendo na educação superior ori-

ginou-se com a Lei de Diretrizes e Bases (LDB), de 1996, e com a abertura do mer-

cado, que promoveu uma grande demanda por parte dos empresários da educação 

com interesse no ensino superior. Esses fatos contribuíram para viabilizar oportunida-

des de mercado, que se tornou competitivo no setor privado. 
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Stallivieri (2006, p.10) complementa que: 

O crescimento do setor privado é muito proporcional à capacidade de 
pagamento dos alunos e da existência de alternativas de fontes de 
financiamento. Porém é importante pensar que o crescimento das IES 
não será sustentado por muito tempo devido à incerteza do potencial 
dos alunos em continuar pagando suas mensalidades. Diante do mer-
cado competitivo entre as instituições de ensino superior, é importante 
garantir agora programas diferenciados, inserção internacional e mo-
bilidade acadêmica, que poderá ser o diferencial de algumas IES pri-
vadas. 

 

Desta forma, as IES, como quaisquer outras organizações, para obterem sucesso em 

seus empreendimentos, também necessitam contar com pessoas dispostas a envidar 

esforços para a obtenção de melhores índices de desempenho. Nesse contexto, a 

Gestão Docente se reveste de grande importância, como diferencial competitivo, à 

medida que a IES ainda é, por excelência, o lugar de construção de conhecimento. 

 

2.1.2 Docência no Ensino Superior 

 

A gestão docente é uma atividade específica, que apenas ocorre nas instituições de 

ensino, independentemente do grau e modalidade, porém, quando se trata de ensino 

superior, essa gestão se reverte de especificidades, desde o seu processo de seleção, 

até o de alocação de horas, em consonância com a legislação educacional vigente. 

 

A docência pode ser entendida como a habilidade que os professores devem possuir, 

no sentido de serem agentes efetivos de transformação no processo de aprendiza-

gem.  Assim, esse conceito não se limita ao ensino, visto que a atividade dos docentes 

extrapola a prática de ministrar aulas. 

 

Gómez (1997) define a docência como a prática baseada na reflexão sobre um con-

junto de questões educativas. Um processo de investigação na ação, mediante o qual 

o professor trabalha o conteúdo das aulas para compreendê-las de forma crítica e 

vital, implicando-se afetiva e cognitivamente nas interações da situação real, questio-

nando as suas próprias crenças e explicações, propondo e experimentando alternati-

vas, participando na reconstrução permanente da realidade escolar. 
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Já Massetto (1998), define a docência como uma função de grande relevância no 

contexto social e no processo ensino-aprendizagem do aluno, devendo, para isso, que 

este profissional possa desenvolver uma postura intelectual crítica, possibilitando, 

deste modo, aos discentes, a chance de se tornarem produtores de conhecimento e 

de assumirem tal postura. 

 

Nesse mesmo sentido, Ibiapina (2004) define a docência como a atividade em que o 

professor mobiliza e articula as atitudes de colaboração, reflexão, pesquisa e crítica 

em contextos formativos, com motivo e objetivo de mediar aprendizagens. 

 

Vê-se que as três definições supracitadas convergem no mesmo sentido, entendendo 

a docência como algo muito além da regência de aulas, um processo de construção 

de conhecimento, onde o docente é a figura central no processo motivador e reflexivo 

junto ao corpo discente. 

 

No que se refere ao conceito de Gestão Docente, Lobo (2004) afirma que esta pode 

ser resumida como as formas que as IES têm de executar as suas políticas de Gestão 

de Pessoas em relação ao corpo docente, tais como formas de contratação, remune-

ração, capacitação, avaliação e progressão na carreira. 

 

Lobo (2004) corrobora o entendimento da necessidade de destaque para esse grupo 

de pessoas (docentes), na Gestão as IES, visto que são elas as principais protagonis-

tas no processo formativo dos estudantes e futuros profissionais, e afirma ainda que: 

os docentes são o verdadeiro DNA de uma instituição de ensino. Bons 
docentes são capazes de educar verdadeiramente seus discípulos, 
mesmo nas condições mais adversas de trabalho. O corpo docente é, 
como o DNA nas espécies, a fonte da evolução, no caso, do ensino 
(LOBO, 2004, p.5). 
 

Esse conceito, apresentado por Lobo (2004), deve ser relativizado nos dias atuais, em 

razão das transformações que o ensino superior vem sofrendo, principalmente, no que 

se refere à utilização cada vez maior de recursos tecnológicos na atividade educacio-

nal. Além disso, a gestão docente tem suas peculiaridades e complexidade, que serão 

apresentados posteriormente, nesse trabalho. 
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Mesmo com essa relativização, verifica-se que é através da Gestão Docente que deve 

ser feito o acompanhamento dos docentes, de forma a garantir a qualidade e o aper-

feiçoamento de seus processos e resultados acadêmicos. É nos professores que se 

concentra, explicitamente, a maioria das exigências formais dos órgãos oficiais, oriun-

das da LDB e das normas do Ministério da Educação e do Conselho Nacional de 

Educação.  

 

A qualidade referenciada nesta atividade profissional está relacionada aos indicadores 

regulatórios estabelecidos pelo Ministério de Educação, como os Conceitos de Cursos 

(CC), Conceito Institucional (CI) e o conceito preliminar de curso (CPC), em que todos 

requerem, necessariamente, a apresentação de um corpo docente com maior titula-

ção e dedicação.  

 

Para efeitos desse estudo, será considerado docente o grupo de pessoas que atua 

nas IES nas atividades de ensino, pesquisa ou extensão, que são protagonistas no 

processo formativo dos discentes e que exercem uma atividade revestida de normas 

específicas da regulação nacional.  

 

2.2 ASPECTOS LEGAIS E REGULATÓRIOS DA EDUCÃO SUPERIOR 

 

Sendo a área educacional uma das atividades mais reguladas no Brasil, há que se 

observar, no planejamento e desenvolvimento das atividades de gestão, as demais 

leis que são complementares ao Direito Educacional. Como exemplo, pode-se citar a 

legislação trabalhista que trabalha de forma conjugada com a legislação educacional 

no que se refere ao regime de trabalho, enquadramento por titulação e formas de 

remuneração do pessoal docente. Ambas guardam similaridades e diferenças que se-

rão vistas ao longo desse item. 

 

2.2.1 Regime de Trabalho e Dedicação.  

 

Na gestão educacional, diferentemente do quanto prega a legislação trabalhista, o 

regime de trabalho, também chamado de dedicação, será definido em razão da com-

posição de horas de sala e de horas extraclasse alocadas para cada docente. 
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Analisando a legislação trabalhista, nos artigos 58 e 58-A da CLT, conclui-se, como 

contrato de tempo integral, aquele cuja carga horária excede a 25 horas semanais, 

limitado a 8 horas diárias, enquanto o regime de tempo parcial é aquele cuja carga 

horária não excede a 25 horas semanais (BRASIL, 2013). 

 
Já na legislação educacional, o exercício do magistério superior nas instituições de 

Ensino Superior Brasileiras, em se tratando de contrato docente, pode ser efetuado 

por meio de três regimes de trabalho: tempo integral, tempo parcial e horista, conforme 

especificação que se segue, fundamentadas no art. 69 do Decreto 5.773 de 2006, 

combinado com o instrumento de avaliação dos cursos de graduação presencial e a 

distância do MEC (INEP, 2015).  

 

Regime de Trabalho em Tempo Integral – TI 

 

Considera-se professor em regime de tempo integral aquele com composição de 

carga horária de 40 horas semanais na mesma instituição, com reserva de tempo de 

pelo menos 20 horas semanais para atividades de estudos, pesquisa, projetos de ex-

tensão, planejamento e avaliação. Nas localidades cuja Convenção Coletiva de Tra-

balho (CCT) possibilita ao docente a atuação em até 44 horas semanais, a exigência, 

para a configuração em Tempo Integral, passa a ser uma carga horária semanal total 

de 40 a 44 horas e, destas, no mínimo, 50% alocadas para atividades extraclasse – 

fora de sala de aula. 

 

Regime de Trabalho em Tempo Parcial 

 

Já o professor em regime de Tempo Parcial é aquele que tem composição de carga 

horária de 12 (doze) ou mais horas até o limite de 39 horas semanais, nelas reserva-

dos pelo menos 25% (vinte e cinco por cento) do tempo para estudos, pesquisa, tra-

balhos de extensão, planejamento e avaliação, ou seja, de atividades extraclasse. 

 

Regime de Trabalho - Horista 

 

Considera-se professor horista aquele contratado para a função docente, que apre-

senta composição de carga horária diferente daquela estabelecida para o regime de 
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tempo integral ou regime de tempo parcial, acima descritas. Geralmente, esses pro-

fessores têm sua carga horária concentrada em sala de aula. 

 

Há de se observar que o regime de trabalho para os docentes (horista, parcial e inte-

gral), estabelecidos pela legislação educacional, são diferentes daqueles estabeleci-

dos para a legislação trabalhista, como demonstrado acima. Nas IES, o regime de 

trabalho estabelecido na legislação trabalhista se aplica ao corpo técnico administra-

tivo.  

 

A exigência de professor em tempo integral é requisito legal para a avaliação do corpo 

docente institucional, tanto no processo de credenciamento, como recredenciamento 

de IES, bem como para a avaliação dos cursos individualmente (autorização, reco-

nhecimento e renovação de reconhecimento).  

 

Entende-se que a composição da carga horária dos docentes, de forma a ficarem em 

regime de tempo integral e parcial, seja vital para a qualidade do trabalho acadêmico 

desenvolvido, tanto no que diz respeito às atividades de ensino, relacionadas à sala 

de aula, como também às atividades de gestão acadêmica, de pesquisa, de extensão 

e avaliação. 

 

Nas atividades de ensino, os docentes que atuam ministrando aulas nas disciplinas, 

sejam de graduação ou pós-graduação, também atuam nas orientações de trabalho 

de conclusão de curso, no acompanhamento dos estágios curriculares ou mesmo em 

atividades de nivelamento/monitoria ou atividades complementares à formação dos 

estudantes. 

 

Já nas atividades relacionadas à gestão acadêmica, os docentes podem exercer fun-

ção de direção acadêmica, coordenação de cursos ou núcleos de pesquisa, dentre 

outras atividades acadêmicas, como assessorias, participação em comissões, em reu-

niões, em colegiados, além das atividades de pesquisa, iniciação científica, coorde-

nação de projetos, atividades de extensão, dentre outras de natureza acadêmica. 

 

Desta forma, vê-se que a caracterização do regime de trabalho do docente será a sua 

composição de horas e não, necessariamente, as atividades por ele desenvolvidas. 
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Essa caracterização está contida no artigo 69 do Decreto 5.773 de 2006, combinada 

com o instrumento de avaliação dos cursos de graduação presencial e a distância do 

MEC (INEP, 2015). 

 

De acordo com os dados apresentados no Censo da Educação Superior de 2014 

(INEP, 2015), a categoria pública apresenta, predominantemente, regime de trabalho 

de Tempo Integral (82,9%), já que, na iniciativa pública, a maior parte dos docentes é 

contratada com 40 ou 20 horas semanais, ou ainda em regime de Dedicação Exclu-

siva (DE).  

 

Considera-se professor em regime de dedicação exclusiva – DE, conforme Lei nº 

5.539, de 27 de novembro de 1968, aquele que atua em Instituição Pública com 40 

(quarenta) horas semanais de trabalho, em tempo integral, com dedicação exclusiva 

às atividades de ensino, pesquisa, extensão e gestão institucional. O regime de 40 

(quarenta) horas com dedicação exclusiva implica o impedimento do exercício de ou-

tra atividade remunerada, pública ou privada, com as exceções previstas nessa Lei. 

 

Para a categoria privada, objeto do presente estudo, como pode ser observado no 

gráfico 3, houve um crescimento, mesmo que discreto, de 2010 a 2014, do número de 

professores em regime de tempo parcial e integral, e uma queda do número de horis-

tas.  

 

Como se observa no Gráfico 3, enquanto na rede pública predomina a alocação de 

docentes em regime de tempo integral (82,9%), na privada, a maioria é de tempo par-

cial (40,4%), seguido de horistas, que representam 35,2%, sendo apenas 24,4% de 

professores em regime de tempo integral. 
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Gráfico 3 - Número de Funções Docentes na Educação Superior, por Categoria Administra-
tiva, segundo o Regime do Trabalho – Brasil – 2003-2014 

Fonte: INEP (2014) 
 

Observa-se, ainda, que o professor, nas IES privadas, dada a limitação de oportuni-

dades de atuação em regime de tempo integral, e até mesmo parcial, acaba por com-

por sua carga horária com horas de sala de aula (horista), o que muitas vezes o leva 

a jornadas extenuantes e dificuldades de desenvolvimento de atividades extraclasse, 

que possam complementar a formação dos estudantes, caracterizando, muitas vezes, 

a desvalorização das atividades fora de sala de aula. 

 

Essa precarização do trabalho docente leva a um cenário no qual, em muitos casos, 

o professor se encontra em sala de aula, exercendo a função docente de forma se-

cundária, como “profissional professor” (aquele que tem uma atividade profissional 
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principal diferente da docência e busca, na função docente, apenas um complemento 

de renda, uma ascensão no meio acadêmico ou, até mesmo, satisfação pessoal).  

 

Como exemplo da precarização supracitada, pode-se citar o médico, que tem seu 

consultório como atividade principal, o advogado, que tem seu escritório, ou o enge-

nheiro, que atua em construtoras, mas dedicam algumas horas semanais à atividade 

docente, como atividade secundária.  

 

Com frequência, por falta de interesse em ampliar a dedicação, esses professores 

permanecem no quadro docente apenas como horistas, com uma carga horária mí-

nima. Pode ocorrer, inclusive, a falta de conhecimento dos processos regulatórios e 

acadêmicos/pedagógicos, como a participação na elaboração do Projeto Pedagógico 

do Curso, participação nos colegiados e demais atividades acadêmicas, comprome-

tendo sobremaneira a qualidade acadêmica perseguida pelas IES.  

 

Conclui-se que o regime de trabalho, para fins regulatórios, não poderá ser confundido 

com o regime de trabalho para fins trabalhistas. Em se tratando de contrato docente, 

há de ser analisada e considerada, também, a legislação educacional vigente, e não 

apenas a titulação apresentada pelo professor, pois essa titulação não guarda relação 

direta com o enquadramento, como pode ser visto no item seguinte. 

 

2.2.2 Titulação e Enquadramento Funcional 

 

Dois termos bastante utilizados na academia, muitas vezes se referindo à mesma si-

tuação, terão aqui a sua devida distinção: titulação – quando se trata dos títulos obti-

dos pelo docente (Especialista, Mestre ou Doutor), e enquadramento – classificação 

para fins de definição do valor da hora aula em função do Plano de Carreira Docente 

(PCD) de cada IES. 

 

Independentemente da categoria acadêmica, todas as IES devem ter um corpo do-

cente composto por professores, no mínimo, com formação pós-graduada, como es-

tabelece o artigo 66, da LDB, de que “a preparação para o exercício do magistério far-
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se-á em nível de pós-graduação, prioritariamente em programas de mestrado e dou-

torado”. Assim, a própria LDB demonstra o incentivo à qualificação dos docentes, pri-

oritariamente através da titulação de Mestre e Doutor.  

 

Tão relevante é a composição de corpo docente titulado que, não obstante previsão 

expressa na LDB, de um terço do corpo docente institucional, pelo menos, apresentar 

titulação acadêmica de mestrado ou doutorado e regime de tempo integral, o Instru-

mento de Avaliação de Cursos de Graduação (INEP, 2015) estabelece métrica espe-

cífica para esses indicadores. 

 

O Censo da Educação Superior de 2014 (INEP, 2014) apresenta uma elevação pro-

gressiva da titulação das funções docentes de 2010 para 2014, tanto nas IES públicas, 

como nas privadas, consoante Gráfico 4, principalmente visando atender às exigên-

cias estabelecidas pelo MEC, o que demonstra que os docentes têm procurado am-

pliar a sua qualificação acadêmica, certamente com reflexos positivos no âmbito pro-

fissional. 

 

Gráfico 4 - Participação Percentual de Funções Docentes na Educação Superior, por Catego-
ria Administrativa, segundo o Grau de Formação – Brasil – 2003-2014 

Fonte: INEP (2014) 
 

Mesmo com o crescimento do número de doutores nas IES privadas, é nas IES públi-

cas que se concentra o maior número de Doutores (55,8%), enquanto que, nas priva-

das, esse percentual é de 19,8%. Esse dado nos mostra que os professores doutores 
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buscam maior dedicação às atividades de pesquisa e concentração de carga horária 

naquelas IES Públicas que lhes oferecem estabilidade, além do incentivo à produção 

do conhecimento. No Brasil, as principais verbas educacionais são de uso exclusivo 

de organizações públicas e sem fins lucrativos.  

 

Apesar da elevação das funções docentes com doutorado nas instituições privadas, 

esse percentual ainda se mostra bastante reduzido, comparativamente ao verificado 

nas públicas. Observa-se uma correspondência de, aproximadamente, três funções 

docentes com doutorado nas IES públicas para cada função docente com essa titula-

ção nas IES privadas. 

 

Os gráficos 5 e 6 demonstram que, quanto à titulação, a maior parte dos professores 

doutores está alocada nas universidades, seguidos dos institutos federais. Isso se jus-

tifica pela exigência dessa categoria acadêmica (universidade) apresentar, no mínimo, 

um terço do seu corpo docente de mestres e doutores, diferentemente dos centros 

universitários, cuja exigência é de um quinto, e das faculdades, com exigência apenas 

de apresentar um corpo docente com titulação mínima de especialista. 

 

 Gráfico 5 - Função Docente segundo Grau de Formação 

 
Fonte: INEP (2014) 
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O mesmo cenário se observa no que se refere ao regime de trabalho, onde o maior 

número de docentes em regime de tempo integral, também, está alocado nos institu-

tos federais, seguido das universidades.  

 

Os Institutos Federais e CEFET compõem a Rede Federal de Educação Profissional, 

Científica e Tecnológica, vinculada ao Ministério da Educação. Possuem natureza ju-

rídica de autarquia, são detentoras de autonomia administrativa, patrimonial, finan-

ceira, didático-pedagógica e disciplinar. Os Institutos Federais são instituições de edu-

cação superior, básica e profissional, pluricurriculares e multicampi, especializados na 

oferta de educação profissional e tecnológica nas diferentes modalidades de ensino, 

e são equiparados às universidades federais. (BRASIL, 2008) 

 

Percebe-se que as faculdades, por não serem exigidas quanto ao percentual de pro-

fessores que atuam em tempo integral, concentram a maior parte dos docentes em 

tempo parcial ou até mesmo horistas. 

 

Gráfico 6 - Função Docente segundo o Regime de Trabalho 

 
Fonte: INEP (2014) 
 

No que se refere à titulação, embora os docentes tenham que comprovar seus títulos 

no ato da seleção/contratação, nem sempre os professores são remunerados em ra-

zão da sua titulação. Essa remuneração se dará em razão do seu enquadramento, 

conforme previsão no plano de cargos e salários de cada IES. 
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Desta forma, a remuneração ocorre em razão do enquadramento, conforme Plano de 

Carreira Docente (PCD), de cada IES, que deve ser protocolado ou homologado pelo 

Ministério do Trabalho. Esses enquadramentos seguem a tabela salarial de cada IES 

e podem ter nomenclaturas e níveis diferenciados entre elas. Em regra, as nomencla-

turas abaixo são as categorias funcionais (enquadramento) mais adotadas no Brasil: 

 

• Professor Assistente – que pode ser ocupado por professor que possua, no 

mínimo, titulação de nível superior correspondente à especialização, revele 

bom potencial para desenvolver atividades de ensino, pesquisa, extensão e 

administração acadêmica.  

• Professor Adjunto – que pode ser ocupado por professor que tenha, no mí-

nimo, o título de Mestre, seja capaz de ensinar em programas lato sensu, ori-

entar monografias e trabalhos de conclusão de curso, participar de projetos de 

pesquisa como pesquisador associado, e que, de um modo geral, demonstre 

capacidade de desenvolver com eficiência atividades de ensino, pesquisa, ex-

tensão e administração acadêmica. 

• Professor Titular – que pode ser ocupado por professor que possua, no mí-

nimo, o título de Doutor, seja capaz de ensinar em programas stricto sensu, 

orientar teses e dissertações, liderar projetos de pesquisa e, de um modo geral, 

desenvolver, com elevada proficiência, atividades de ensino, pesquisa, exten-

são e administração acadêmica. 

 

As instituições de ensino apresentam Planos de Carreira Docente nos quais são es-

tabelecidos os diversos enquadramentos, não necessariamente associados à titula-

ção dos professores. É através do PCD que são normatizados os critérios de ingresso, 

enquadramento, ascensão, desligamento, regime de trabalho, remuneração e as van-

tagens, bem como deveres, dos integrantes do corpo docente da Instituição. 

 

De modo geral, quanto maior a titulação, maior o enquadramento e, consequente-

mente, o valor hora/aula. Porém, pode ocorrer, como já foi dito, de um professor apre-

sentar a titulação de Doutor, mas, no que se refere ao enquadramento, o mesmo per-

ceber remuneração com base em valor hora equivalente ao enquadramento de assis-

tente, que, em tese, seria equivalente ao de especialista. 

 



44 
 

Conclui-se, portanto, que, a despeito da necessidade de apresentação de título de 

mestre ou doutor, válido no Brasil, a remuneração dos docentes não está associada 

à sua titulação, e sim ao seu enquadramento, de acordo com os níveis previstos no 

PCD de cada IES e seguindo critérios específicos, como será visto no item seguinte. 

 

2.3 ESPECIFICIDADES DA FUNÇÃO DOCENTE 

 

Como já demonstrado em itens anteriores, a função docente apresenta muitas espe-

cificidades e, portanto, as políticas de gestão docente devem prever a importância 

desse grupo para a IES, bem como, tratamento específico em razão das atividades 

que sejam desenvolvidas. Daí a necessidade de um olhar mais analítico para as ativi-

dades desenvolvidas por esse grupo de funcionários (professores) e as políticas que 

devem nortear essa área, como será visto nos subitens seguintes. 

 

2.3.1 Atividades Docentes  

 

De acordo com os instrumentos de avaliação do MEC (INEP, 2015), são consideradas 

atividades docentes aquelas pertinentes ao ensino, à pesquisa e à extensão, no âm-

bito das Instituições de Ensino, visando ao processo de ensino-aprendizagem, além 

de produção e difusão do conhecimento; sendo classificadas, como extensão, as ati-

vidades que ocorrem “extramuros” das Instituições, mas associadas ao processo de 

formação do acadêmico. 

 

São muitas as atividades que podem ser desenvolvidas e reconhecidas pelos docen-

tes, porém, é importante analisá-las de forma a que não haja atribuição de atividades 

operacionais/administrativas para os docentes, provocando até mesmo o desvio da 

função precípua desse grupo de profissionais 

 

Os docentes, no desempenho de suas atividades, realizam pesquisas e estudos cien-

tíficos, consultando documentos e outras fontes de informações, para acompanhar a 

evolução das ciências, no que se refere à sua área de atuação; preparam o plano de 

ensino das disciplinas, selecionando os temas de cada aula e definindo a metodologia 
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aplicada com base nos objetivos propostos, para facilitar o roteiro da dinâmica das 

aulas. 

 

Cabe, ainda, aos docentes: ministrar aulas, expondo os fundamentos da matéria em 

estudo; determinar tarefas individuais ou em grupo, recomendando pesquisas e tra-

balhos práticos sobre os temas debatidos em sala ou correlatos e indicando bibliogra-

fia para possibilitar aos alunos a ampliação de conhecimentos, além de dinamizar o 

ensino-aprendizado. 

 

Compete, também, aos docentes, desenvolver, com a classe, atividade experimental, 

promovendo e supervisionando pesquisas afins, para proporcionar, aos estudantes, a 

vivência do método científico e possibilitar-lhes informações teóricas-práticas mais 

completas, além de elaborar e aplicar testes e provas, e outros métodos usuais de 

avaliação, baseando-se nas aulas ministradas, nas pesquisas e trabalhos executados 

pela classe. 

 

Além disso, os docentes providenciam palestras e conferências sobre temas especí-

ficos da sua área de atuação e encarregam-se da organização e coordenação de cur-

sos, programas especiais, bem como cursos de ensino próprios das disciplinas que 

lecionam. 

 

São consideradas ainda atividades docentes aquelas de gestão acadêmica, em ativi-

dades diretamente ligadas à academia, como, por exemplo, coordenação de curso, 

coordenação de núcleos de pesquisa, núcleos de extensão ou mesmo pedagógica. 

Não devem ser computadas, para este fim, atividades administrativas relacionadas à 

atividade meio, a exemplo de registros acadêmicos, processos e controles. 

 

Há que se registrar, no que se refere às atividades docentes, que essas não estão 

adstritas àquelas presenciais, pois a educação a distância tem demonstrado grande 

crescimento, como pode ser observado nos dados do INEP (INEP, 2015), tornando-

se uma das grandes tendências do cenário educacional, com transformações, inclu-

sive, no conceito de docência. 
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O trabalho docente na educação a distância, quando comparado com o ensino pre-

sencial, não segue a mesma lógica de distribuição de carga horária, nem mesmo de 

autonomia entre os docentes, visto que é extremamente fragmentado. Nessa modali-

dade, as atividades que compõem o trabalho docente são compartilhadas com profis-

sionais não docentes, que são os tutores, que têm um contrato de trabalho adminis-

trativo e, portanto, não se confunde com aqueles adotados para os docentes (MILL; 

RIBEIRO; ROZENFELD, 2014). 

 

Desta forma, vê-se que o fenômeno pesquisado neste trabalho pode ser ainda mais 

agravado em razão do que está preconizado no livro Polidocência na Educação a 

distância (MILL; RIBEIRO; ROZENFELD, 2014), que traz um conceito de trabalho co-

letivo para a docência virtual. Assim, o ensino a distância nos remete a uma situação 

de distribuição dos saberes docentes a um grupo de profissionais, de forma colabora-

tiva, articulada, fragmentada, ou seja, Polidocente.  

 

A qualidade, tão almejada pelas instituições de ensino, deve estar pautada em um 

corpo docente detentor de autonomia pedagógica, nos termos já apresentados neste 

trabalho, com responsabilidade social, sendo que sua função formadora deve estar 

direcionada à construção de uma sociedade que vise à disseminação da cidadania e 

a solidariedade entre as pessoas.  

 

2.3.2 Políticas e Gestão Docente nas IES  

 

Diante da caracterização das atividades docentes, apresentada no item anterior, vê-

se que há muita especificidade na gestão desse grupo de pessoas, razão pela qual 

cada IES deve guardar a sua forma de gerir o corpo docente, ressalvadas as questões 

de natureza trabalhista e da legislação educacional. 

 

A gestão docente nas IES é conduzida pela área de Recursos Humanos, mesmo que 

de forma compartilhada com a área acadêmica, pois trata-se da gestão de pessoas, 

apesar de todas as suas especificidades.  

 



47 
 

As políticas de Gestão de Pessoas podem influenciar, de forma significativa, o pro-

cesso da estratégia empresarial, bem como o significado de performance organizaci-

onal e o nível de abrangência de interesses dos empregados no processo.  

 

Meyer Jr e Murphy (2003, p.127) apresentam as principais características da Gestão 

Docente nos Estados Unidos, trazendo, como exemplo, o processo de reformulação 

das matrizes curriculares. 

as reformas curriculares surgem não apenas para simplificar progra-
mas e reduzir custos, mas principalmente como resposta à indagação 
básica sobre qual conjunto de competências devem os alunos adquirir, 
o que pode e deve inspirar mudanças no ensino superior brasileiro.  

 

Os autores afirmam, ainda, que, não muito diferente do que ocorre no Brasil, o ensino 

superior americano também apresenta diversidade e pluralidade de instituições, além 

da grande concorrência das IES em termos de docentes. Ocorre que, diferentemente 

do modelo brasileiro, há grande influência do mercado como mecanismo regulador, 

cabendo ao governo, notadamente em nível federal, a parte de financiamento de pes-

quisa e crédito estudantil. 

 

Fazendo um paralelo dessas características americanas com o modelo brasileiro, vê-

se que, no Brasil, as reformas curriculares nem sempre estão focadas no desenvolvi-

mento de competências a serem adquiridas pelos estudantes, mas, muitas vezes, vi-

sam a normalizar os programas, como ocorreu em 2007, com a Resolução MEC nº 2, 

de 18 de junho de 2007, que dispõe sobre a carga horária mínima e procedimentos 

relativos à integralização e duração dos cursos de graduação, bacharelados, na mo-

dalidade presencial. 

 

Essa Resolução provocou alteração e adequação da carga horária mínima dos cursos 

em praticamente todas as IES privadas, causando uma redução significativa de carga 

horária nos cursos de graduação que, se não for bem administrada, poderá suprimir 

conteúdos obrigatórios e necessários para a formação do futuro profissional. Desta 

forma, a revisão dos conteúdos deve ser cuidadosamente realizada pelos Núcleos 

Docentes Estruturantes4 de cada curso, observando os componentes necessários 

                                            
4 Núcleo instituído em cada um curso de graduação da Universidade pelo conselho da Unidade e constitui-se de um grupo de 

docentes, com caráter consultivo para acompanhamento do curso de graduação, atuante no processo de concepção, consolida-

ção e contínua atualização do projeto pedagógico do curso (PPC) visando a continua promoção de sua qualidade. 
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para a formação dos estudantes e não se restringir às necessidades pontuais de do-

centes.  

 

Observa-se ainda que, no Brasil, o grande regulador é o governo (MEC), cabendo ao 

mercado o papel de balizador da qualidade. Já nos Estados Unidos, o poder decisório 

dominante se instala nos conselhos curadores e se concentra predominantemente no 

presidente por eles escolhido. A atuação governamental é relevante como fomentador 

da pesquisa. 

 

Sem um controle tão rigoroso por parte do Estado, as IES americanas gozam de 

grande autonomia, o que lhes possibilita maior liberdade de atuação e consequente-

mente produção. No Brasil, apesar da autonomia atribuída às Universidades, como já 

caracterizado nesse estudo, de fato ela é relativa, pois, mesmo quando se diz autô-

noma, o poder público acompanha, controla e define as regras para sua operaciona-

lização.  

 

Para Veiga (1998, p.15), a autonomia é questão fundamental numa instituição educa-

tiva, envolvendo quatro dimensões básicas, relacionadas e articuladas entre si. Estas 

dimensões implicam direitos e deveres e, principalmente, um alto grau de compro-

misso e responsabilidade de todos os segmentos da comunidade escolar. São elas: 

Autonomia Administrativa – consiste na possibilidade de elaborar e ge-
rir seus planos, programas e projetos. Envolvem, inclusive, a possibi-
lidade de adequar sua estrutura organizacional à realidade e ao mo-
mento histórico vivido. 
Autonomia Jurídica – diz respeito à possibilidade da escola elaborar 
suas próprias normas e orientações escolares como matrícula, trans-
ferência de alunos, admissão de professores, etc. Mesmo estando vin-
culada à legislação dos órgãos centrais, a instituição escolar deve po-
liciar-se no sentido de não se tornar numa instância burocratizada, 
descaracterizando seu papel de proporcionar aos educandos, medi-
ante um ensino efetivo, os instrumentos que lhes permitam melhores 
condições de participação cultural, profissional e sócio política. 
A Autonomia Financeira – refere-se à existência de recursos financei-
ros capazes de dar a instituição educativa condições de funciona-
mento efetivo. A educação pública é financiada. A autonomia pode ser 
total ou parcial. Total quando a escola administra todos os recursos a 
ela destinados pelo poder público e parcial quando a escola administra 
apenas parte dos recursos repassados, mantendo-se no órgão central 
do sistema educativo a gestão de pessoal e as despesas de capital. 
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A Autonomia Pedagógica - consiste na liberdade de ensino e pes-
quisa. Está estreitamente ligada à identidade, à função social, à clien-
tela, à organização curricular, à avaliação, bem como aos resultados 
e, portanto, à essência do projeto político pedagógico da escola. 

 

Quanto à Gestão acadêmica dos docentes, na Argentina, Parrino (2007) apresenta 

um modelo onde as Universidades são compostas por professores profissionais, que 

se dividem em dois grupos.  

 

Um primeiro grupo mais compacto e homogêneo, formado por docentes, são exclusi-

vamente professores e tem na docência sua atividade principal. Esse grupo geral-

mente trabalha em mais de uma universidade, como forma de melhor compor a sua 

renda e por ser esta a sua única atividade profissional. 

 

E um segundo grupo, composto por professores profissionais liberais. Neste caso, 

dividem o seu tempo entre a docência e outras atividades profissionais em empresas 

de diferentes ramos de atividades. A grande vantagem, para as IES que têm esse 

grupo de professores, é a maior facilidade de aliar a teoria à prática. 

 

Na análise de Parrino (2007), a IES, como organização, tem uma série de problemas 

na forma de gerir seu corpo acadêmico e acaba não tendo uma verdadeira gestão de 

recursos humanos – aquela que considera o potencial a ser desenvolvido pelos do-

centes, atentando para suas motivações e interesses. Esta deveria buscar formas de 

ter uma gestão de pessoas adequada, valorizando o seu maior capital intelectual, que 

é o capital humano.  

 

Meyer Jr e Murphy (2003, p. 165) afirmam ainda que 

O modelo de recursos humanos enfoca o ajuste entre o indivíduo e a 
organização. Sob esse ponto de vista, o indivíduo necessita da orga-
nização e vice-versa. Uma necessidade mútua, onde ambos se bene-
ficiam. As pessoas encontram satisfação e aumentam a produtividade 
através de um trabalho significativo, onde as necessidades individuais 
e organizacionais estão alinhadas. Esse modelo também é limitado na 
medida em que necessidades individuais e organizacionais se con-
frontam mais frequentemente do que se ajustam. 
 



50 
 

Stewart (1998) diz que o profissional que trabalha com o conhecimento é muito dife-

rente dos demais trabalhadores, assemelhando-se ao profissional liberal. Os profissi-

onais são avaliados não pelas tarefas que realizam, mas pelos resultados que alcan-

çam.  

 

O autor cita, ainda, que alguns profissionais, a exemplo dos advogados, não tem um 

chefe que lhe diga como executar seu trabalho, mas tem um cliente que espera que 

ele planeje e organize seu próprio trabalho. Quando o trabalho diz respeito ao conhe-

cimento, o modelo profissional do projeto organizacional inevitavelmente começa a se 

sobrepor ao modelo burocrático (MINTZBERG; AHLSTRAND; LAMPEL, 2000). 

 

A essa visão da função do docente, faz-se uma analogia com o trabalho do médico, 

que está para um hospital, como o professor está para uma Instituição de Ensino. Ele 

é o responsável direto pela atividade fim daquela empresa/organização, agindo de 

forma autônoma, muito mais como o prestador do serviço, do que como empregado. 

 

É uma forma de reconhecimento do fato, como já diz Drucker (1990), de que o verda-

deiro investimento na sociedade do conhecimento não é em máquinas e ferramentas, 

mas no trabalhador do conhecimento, o pressuposto mais provável das organizações 

e certamente aquele pela qual elas têm que se guiar.  

 

Ferreira, Nascimento e Salva (2014, p.5) fazem uma análise das políticas de gestão 

das IES privadas no Brasil e indicam que o crescimento da educação no setor privado 

trouxe novas relações e condições de trabalho para o docente do ensino superior.  

O docente apresenta relevância estratégica nas IES, uma vez que é 
peça-chave nestas instituições. Porém, de acordo com Sampaio (1999 
apud Siqueira, 2006), o profissional ingressa na atividade docente, ge-
ralmente, através de convites, por amizade ou, até mesmo, por indica-
ção de outros membros das IES e não porque escolheu ser professor. 
Uma das principais preocupações provocadas pela acelerada expan-
são do ensino superior diz respeito à qualificação do corpo docente 
que, por sua vez, tem uma relação direta com a qualidade do ensino. 
Além da titulação de graduação, os professores do ensino superior 
precisam continuar se qualificando por meio de cursos de pós-gradu-
ação lato sensu e stricto sensu. Para completar os cursos, é necessá-
rio apresentar dissertações e teses, que serão resultado de pesquisas 
acadêmicas realizadas durante alguns anos de estudo.  

 



51 
 

Nas palavras de Parrino (2007), toda organização tem um núcleo central que corres-

ponde àquela parte que envolve os membros que realizam o trabalho básico, direta-

mente relacionado com a produção (atividade fim). Esse cenário também se aplica às 

IES, através dos docentes, sem os quais seria impossível atender aos objetivos e 

alcançar os fins propostos da transformação do conhecimento como pilar de sua ação.  

 

Pinto, Bahia e Vieira (2004) afirmam que, nas IES, são os professores e os funcioná-

rios técnicos administrativos que, nos mais diversos níveis de responsabilidade, ga-

rantem o funcionamento e permitem o alcance dos objetivos institucionais. Em todos 

os investimentos realizados, são as pessoas que devem ser capazes de, tanto em 

época de progresso como em estado de crise, reverter situações aparentemente difí-

ceis através de suas competências e da criatividade.  

 

As atividades dos atores institucionais são norteadas pela missão institucional, cons-

tante em seu Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) (BRASIL, 2006).  

 

O PDI consiste num documento em que se definem a missão da instituição de ensino 

superior e as estratégias para atingir suas metas e objetivos. Abrange um período de 

cinco anos e deve contemplar o cronograma e a metodologia de implementação dos 

objetivos, metas e ações do Plano da IES, observando a coerência e a articulação 

entre as diversas ações, a manutenção de padrões de qualidade e, quando pertinente, 

o orçamento. Deverá apresentar, ainda, um quadro-resumo contendo a relação dos 

principais indicadores de desempenho, que possibilite comparar, para cada um, a si-

tuação atual e futura (após a vigência do PDI). 

 

É preciso verificar se efetivamente não há discrepância entre o que consta no PDI das 

IES e o que efetivamente ocorre na sua prática. Pois, conforme previsto no Instru-

mento de Avaliação Externa (INEP, 2014), em seu Eixo 4, o PDI deve contemplar a 

gestão com pessoas como “estratégia” da organização, apresentando as característi-

cas que fazem desse modelo um instrumento para tratar as pessoas como parceiras, 

além das políticas de valorização e capacitação do seu pessoal. 

 

O processo de recrutamento e seleção pode ser diferente, dependendo da especifici-

dade das IES. Os professores, especificamente, são selecionados a partir de uma 
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análise de currículo, bem como pela avaliação da titulação e prática didática, verifi-

cada por uma banca de professores, normalmente, com participação de um pedagogo 

e uma equipe de Gestão de Pessoas. 

 

No cerne de cada Instituição de ensino superior está um corpo docente formado por 

profissionais especializados, detentores de profundo conhecimento e comprometi-

mento com o estudo permanente, que primam pela qualidade acadêmica e por uma 

comprovada habilidade para o ensino, possuindo um senso de lealdade à Instituição 

(MEYER JR; MURPHY, 2003) 

 

Del Fiaco (2013) destaca a necessidade da valorização do docente, onde a IES tem 

a possibilidade de desenvolver políticas, capacitações e várias outras estratégias para 

que o professor seja seu diferencial dentro da competição atual do mercado. Assim, é 

necessário que uma Instituição de Ensino Superior tenha um plano elaborado para o 

desenvolvimento de seus colaboradores, uma vez que, segundo a autora, as IES pre-

cisam ter uma área de Recursos Humanos estratégica, especialmente voltada para 

esta realidade. 

 

A despeito de o professor ser um empregado da organização, a sua subordinação aos 

Coordenadores de Curso, Chefes de Departamento ou Dirigentes de Núcleos, do 

ponto de vista trabalhista, pode ser considerada como indireta, visto que se trata de 

um profissional com relativa autonomia, inerente às peculiaridades da função docente. 

Já na perspectiva acadêmica, o docente deve possuir autonomia para desenvolver 

sua prática pedagógica. 

 

Essa autonomia possibilita o uso de metodologias diversificadas, considerando o perfil 

do curso, dos estudantes, além das diversas características e estilo de cada professor. 

Desta forma, a prática docente propicia liberdade de pensamento, bem como de po-

sicionamento crítico.   

 

Tal liberdade inclui, inclusive, a participação dos docentes no processo decisório das 

Instituições, cabendo aos gestores universitários a adoção de uma cultura que privile-

gia os princípios da administração compartilhada, a exemplo das decisões colegiadas, 
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tanto no âmbito do curso como nos conselhos superiores5 das IES. Isto exigirá dos 

administradores o trabalho de consultar os professores, envolvendo-os tanto quanto 

possível no processo decisório. 

 

A essa participação colegiada, cabe a ressalva no sentido de que formalmente exis-

tem ou podem existir os órgãos colegiados, mas há que se analisar a sua efetividade, 

registrando ainda que o conceito, ora apresentado, refere-se às atividades acadêmi-

cas e pedagógicas, ou seja, à atividade fim das Instituições. 

 

A participação dos professores não deve ficar adstrita à participação nos colegiados 

de cursos, Núcleos Docente Estruturantes6 (NDE) (Parecer CONAES nº 4/2010) e nos 

Colegiados Superiores da Instituição, mas se estender a outras decisões, inclusive 

quando se tratar de processo de reestruturação organizacional. Os docentes, além de 

terem muito a contribuir, serão multiplicadores da imagem organizacional perante o 

corpo discente. 

 

Para Grillo (2001), as universidades, dentre as demais organizações, são aquelas que 

mais apresentam condições para preparar programas de aperfeiçoamento para seu 

pessoal, tendo em vista o grande número de especialistas que integram seu corpo 

docente. Por outro lado, o conjunto desses especialistas forma uma base de conheci-

mento que dificilmente poderá ser encontrada em outra organização, devido à sua 

diversificação. 

 

Parrino (2007) acrescenta que, a despeito da importância da atividade docente, assim 

como ocorre em outras organizações, a função docente tem passado por um processo 

de precarização, com forte redução salarial, o que leva os docentes a usarem, como 

alternativa, a acumulação de cargos em mais de uma IES, de forma a terem uma 

remuneração melhor e evitar tanta perda salarial. Essa situação leva muitos docentes 

a optarem pela não atuação em regime de tempo integral nas IES. 

                                            
5 São órgãos máximos de natureza deliberativa, normativa, fiscalizadora e recursal, no âmbito de suas 
competências, em forma de colegiado, que atuam de maneira autônoma e compõem a estrutura admi-
nistrativas das IES. 
 
6 Constitui-se de grupo de docentes, com atribuições acadêmicas de acompanhamento, atuante no 
processo de concepção, consolidação e contínua atualização do projeto pedagógico do curso. 
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A autora destaca a necessidade da valorização do docente, no qual a IES tem a pos-

sibilidade de desenvolver políticas, capacitações e várias outras estratégias para que 

o professor seja seu diferencial dentro da competição atual do mercado. Para que isso 

ocorra, é necessário que a Instituição de Ensino Superior tenha um plano elaborado 

para o desenvolvimento de seus colaboradores, para tanto, segundo a autora, as IES 

precisam de um setor de Recursos Humanos Estratégico, especialmente voltado para 

sua realidade. 

 

Parrino (2007, p.198) completa dizendo que “uma gestão acadêmica adequada se 

traduz na qualidade de seu corpo docente” (tradução nossa7). E quando as IES ado-

tam políticas de Recursos Humanos que valorizem o seu corpo docente, acabam por 

reduzir ou, até mesmo, eliminar o compartilhamento dos seus docentes com outras 

IES. 

 

Deve-se analisar quantos estudantes buscam uma determinada IES em função da 

qualificação do seu corpo docente e quanto esses estudantes representam em termos 

de receita, além de retorno construído através das parcerias, publicações e participa-

ção em eventos, que divulgam a imagem daquela IES. 

 

O conhecimento é, ainda, o serviço que atrai os clientes de uma IES. A despeito de o 

contrato de prestação de serviços ser assinado entre estudante e IES, esse serviço 

fornece um ativo de propriedade dos docentes, que utilizam os recursos físicos e tec-

nológicos das IES, para disseminá-lo entre os seus estudantes. 

 

O trabalho do conhecimento é similar ao trabalho do profissional liberal. Os profissio-

nais são avaliados não pelas tarefas que realizam, mas pelos resultados que alcan-

çam. Ex.: não se julga um advogado pela quantidade de palavras usadas em seus 

argumentos finais, ou mesmo pelo número de notas de rodapé que ele acrescenta ao 

processo, mas pela sua capacidade de estabelecer um argumento convincente e ga-

nhar a causa. Os meios não são de controle do cliente.  

 

                                            
7 “una correcta gestión académica se traduce en la calidad de su plantel académico”. 
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Seguir as premissas apontadas pelo autor possibilita a implantação de um modelo de 

Gestão Docente onde o professor passa a ser visto como o verdadeiro capital intelec-

tual e principal agente de fidelização e captação de seus clientes/estudantes.   

 

Essa caracterização da educação superior no Brasil, mais especificamente o papel do 

docente nas IES privadas, demonstra que se trata de um grupo que responde pela 

atividade fim das Instituições e, logo, formam o núcleo operacional que desenvolve 

suas atividades diretamente com os estudantes, que seriam os clientes se considera-

dos em outros tipos de organização. 

 

Assim sendo, as IES apresentam uma estrutura organizacional onde a maior autono-

mia didático pedagógica está associada aos docentes, o que se assemelha a uma 

estrutura de Burocracia Profissional, caracterizada por Mintzberg (2009). 

 

Com a inflexão educação superior no Brasil e consequentemente o aumento do nú-

mero de professores, associado à incorporação de muitas IES a grupos educacionais, 

muitos deles internacionais, buscou-se um fenômeno que analisasse se o papel do-

cente sofreu mudanças que tirassem a sua autonomia ou mesmo que tenha interferido 

em uma suposta precarização do trabalho docente.  

 

Assim, o fenômeno identificado na literatura foi a Burocracia Profissional de Mintzberg 

para fazer a mensuração das políticas de gestão docente das IES privadas e este tipo 

de estrutura organizacional. 
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3 MODELOS ORGANIZACIONAIS PARA A GESTÃO ESTRATÉGICA NA VISÃO 
DE MINTZBERG 

 

O modelo organizacional corresponde a uma determinada estrutura adotada por cada 

organização. Esse modelo define como as tarefas são formalmente distribuídas, agru-

padas e coordenadas. Assim também ocorre com as IES que estabelecem formas de 

gestão para conduzir a organização, definindo como ela se portará no mercado, como 

conduzirá seu trabalho, como alcançará seus objetivos, como produzirá seus produ-

tos, além do papel de manter integrados todos os processos de funcionamento para 

aproveitamento de sinergias. 

 

Considerando as peculiaridades das IES, o modelo organizacional a ser adotado, no 

que se refere à gestão de pessoas, deve prioritariamente observar as características 

daqueles que não apenas serão os condutores da atividade fim, mas que formam o 

capital intelectual da IES, sendo estrategicamente responsáveis pelos resultados a 

serem obtidos pela organização. 

 

3.1 MODELOS ORGANIZACIONAIS À LUZ DA BUROCRACIA PROFISSIONAL DE 
MINTZBERG 

 

Uma estrutura organizacional bem definida e alinhada às especificidades da organi-

zação proporciona um ambiente de trabalho mais sistematizado, com o desenvolvi-

mento das atividades de forma mais eficaz, onde haja maior autonomia no grupo ope-

racional e sejam adotadas estratégias que visam à melhoria da empresa, seu desem-

penho e sua capacidade competitiva.  

 

É através da estrutura organizacional que os indivíduos se adequam às exigências 

das organizações e também conhecem a forma como o poder é exercido, como as 

decisões são tomadas e onde são executadas as atividades organizacionais.   

 

A estrutura envolve duas exigências fundamentais, que são: a divisão do trabalho em 

tarefas distintas; e a realização da coordenação entre as tarefas. As organizações são 
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estruturadas para capturar e dirigir os sistemas de fluxo, para definir os inter-relacio-

namentos das diferentes partes (MINTZBERG, 2000).  

 

O objetivo principal das estruturas organizacionais é a busca pela eficiência e melhoria 

de seus métodos, para tornar a organização capaz de superar momentos difíceis e 

sobressair diante do mercado concorrente. Além da necessidade de toda organização 

ter um ou mais tipos de estruturas definidas. 

 

Mintzberg (1995) define a estrutura de uma organização como um total das somas 

dos meios utilizados para dividir o trabalho em tarefas distintas e, em seguida, asse-

gurar a necessária coordenação entre as mesmas.  

 

No que se refere às configurações estruturais, Mintzberg (1995) considera que as or-

ganizações são tracionadas em cinco direções diferentes, tendo uma destas, como a 

principal. São as configurações abaixo, aquelas descritas por Mintzberg (2009): 

  

• Estrutura Simples – quando o vértice estratégico exerce uma força centrípeta 

no sentido da centralização, onde há forte controle sobre as decisões e a coor-

denação se apoia na supervisão; 

• Burocracia Mecanicista – onde predomina a estandardização dos processos 

de trabalho, tendo a concepção dos padrões a sua razão de ser. Há, também, 

uma pressão por uma descentralização horizontal limitada; 

• Burocracia profissional – Neste modelo de configuração, os membros do 

centro operacional procuram minimizar a influência tanto dos gestores como 

dos analistas, sobre o seu trabalho. Há a descentralização vertical e horizontal 

e o trabalho principal é realizado quase que de maneira autônoma, atingindo a 

coordenação necessária, mediante a estandardização das qualificações. Nesta 

configuração, o núcleo operacional exerce forte pressão no sentido da profissi-

onalização, ou seja, se apoiam na formação profissional externa para realizar 

as suas qualificações; 

• Estrutura divisionada – nesta configuração, os gestores de linha hierárquica 

também procuram a autonomia, porém, diferentemente da burocracia profissi-



58 
 

onal, aqui se tira poder do vértice estratégico e, se for o caso, do centro opera-

cional para concentrar em suas próprias unidades, favorecendo a descentrali-

zação vertical limitada; 

• Adhocracia – aqui o pessoal de apoio exerce mais influência na organização 

não quando esta é autônoma, mas quando é feito apelo à sua colaboração nos 

processos de decisão, pela sua expertise profissional. 

 

Desta forma, para esta pesquisa, dar-se-á enfoque na Burocracia Profissional, visto 

que traz, como principal mecanismo de coordenação, a padronização de habilidades, 

aponta a autonomia para o núcleo operacional e indica a descentralização vertical e 

horizontal em sua gestão. É ainda a configuração ligada ao ambiente complexo e es-

tável.  

 

Essa configuração muito se assemelha às Instituições de Ensino Superior, bem como 

aos hospitais, além de sistemas escolares, empresas de auditoria, órgãos de trabalho 

social e empresas de produção artesanal. Nesses tipos de organização, se confia nas 

habilidades e no conhecimento de seus profissionais para operarem, pois todos pro-

duzem conteúdo ou serviços especializados (MINTZBERG, 2009). 

 

Trata-se de uma estrutura onde há a descentralização tanto na dimensão vertical 

quanto na horizontal, como o próprio Mintzberg (2009, p.218) define “grande parte do 

poder sobre o trabalho operacional está na base da estrutura com os profissionais do 

núcleo operacional”. 

 

Outros estudos foram realizados, em instituições de saúde, para fins de verificação 

das características dessa estrutura organizacional, a exemplo das pesquisas de Mon-

teiro (1999) e Abernethy e Stoelwinder (1990). Nesses trabalhos, direcionados para 

hospitais em Portugal e nos Estados Unidos, respectivamente, os autores concluem 

que se trata de um tipo de organização complexa, com concentração das atividades 

mais importantes naqueles profissionais que possuem elevada qualificação e, por-

tanto, são os verdadeiros prestadores dos serviços, tendo, como principal caracterís-

tica, a autonomia. 
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Na visão desses autores, além da clara autonomia destinada ao núcleo operacional, 

que é o corpo médico, o poder está estabelecido em razão das habilidades e exper-

tise, não pela posição ocupada na estrutura da organização. Ou seja, há descentrali-

zação e concentração do poder na base operacional. 

 

Mintzberg (2009) acrescenta, ainda, que, nesse tipo de estrutura, cada um trabalha 

com seus próprios clientes, sendo o poder derivado não apenas do fato de ser uma 

atividade complexa e difícil de ser supervisionada por coordenadores, mas também 

por serem específicas e estarem relacionadas às habilidades daqueles que a exer-

cem. 

 

Acrescenta, ainda, que os clientes desses profissionais, sejam eles médicos ou pro-

fessores, necessitam de vários serviços especializados ao mesmo tempo. Um paci-

ente, quando busca os serviços médicos de um hospital, para uma cirurgia cardíaca, 

por exemplo, precisa, além do cardiologista, também de anestesista, enfermeiro(a) ou 

mesmo especialista de outra área.  

 

Esse argumento é corroborado por Begun, White e Mosser (2011), quando, em sua 

pesquisa sobre a caracterização do papel do administrador da saúde nas equipes de 

cuidados interprofissionais, constataram que, nesse tipo de organização, o papel dos 

gestores fica restrito aos negócios, à estratégia e à viabilidade financeira e gestão de 

recursos, enquanto a equipe de gestão de saúde, ou seja, o corpo médico e demais 

especialistas em saúde, têm o domínio da atividade principal.  

 

Essa caracterização leva os profissionais do núcleo operacional das organizações, 

que adotam a burocracia profissional, a terem considerável autonomia na realização 

do seu trabalho e, quando não o tem, sentem-se desestimulados. Essa autonomia 

ainda se reflete na busca pelo controle coletivo das decisões administrativas, por parte 

desses profissionais do núcleo operacional (MINTZBERG, 2009). 

 

Mintzberg (2009) afirma, ainda, que, no caso das Instituições de Ensino, os professo-

res participam de comissões, para se assegurarem de que mantêm o controle sobre 

as decisões que afetam seu trabalho. Isso se observa, ainda, na obrigatoriedade re-

gulatória de as Instituições de Ensino Superior terem, em sua estrutura administrativa, 
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órgãos colegiados que exercem essa função. Os gestores acadêmicos devem consti-

tuir e estar habilitados, por esses órgãos, para exercerem qualquer poder nessa es-

trutura. Além disso, em regra, essa representatividade nos órgãos colegiados pode 

ocorrer por meio de eleições. 

 

Por essa razão, Mintzberg (2009) afirma que a burocracia profissional costuma ser 

denominada de organizações colegiadas ou organizações de pirâmides invertidas, 

com os operadores no topo e os administradores abaixo, para assegurarem que as 

instalações físicas estejam em plenas condições para a realização da atividade fim 

daquela organização, que, no caso das IES, seria o ensino. 

 

Vê-se que o poder está concentrado naquele que detêm a expertise da atividade prin-

cipal daquela organização e, portanto, exerce influência, em virtude do seu conheci-

mento e habilidades. Em se tratando de professores, à medida que ganham experiên-

cia e reputação, podem progredir na carreira, passando de auxiliar para Adjunto, até 

chegar ao enquadramento de Titular, além de poder ascender a cargos administrati-

vos, com remuneração adicional durante o exercício daquela função (MINTZBERG, 

2009). 

 

Nessa mesma linha de raciocínio, Fumasoli e Lepori (2011) trazem suas contribuições 

ao pesquisaram a estrutura organizacional em uma IES na Suíça, concluindo se tratar 

de um tipo de organização cujo poder é descentralizado, com concentração da auto-

nomia no grupo operacional, que são os docentes, e acrescentam, ainda, que a habi-

lidade desses profissionais é mais importante do que os controles e processos. 

 

Uma vez que parte do poder, no que se refere às questões didático pedagógicas, está 

nas mãos dos trabalhadores que compõem o núcleo operacional, a estes é dada au-

tonomia e, de certa forma, os libera das pressões políticas existentes nas organiza-

ções. Mintzberg (2009, p.230) diz que “esse profissional tem o melhor de ambos os 

mundos: está vinculado a uma organização, com liberdade para servir seus clientes a 

sua própria maneira, restritos apenas pelos padrões estabelecidos por sua profissão”. 

Acrescenta, ainda, que essa autonomia permite, aos profissionais, aperfeiçoarem 

suas habilidades, livres de interferências. 
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Os profissionais, que atuam em organizações que adotam a burocracia profissional, 

não podem prescindir da equipe técnica administrativa, mas a sua subordinação é 

indireta, pois pouca gerência é necessária para controlar o que eles fazem. 

 

Observa-se que, na caracterização da burocracia profissional, apresentada por Mintz-

berg (2009), os líderes acadêmicos, a exemplo de Reitor, Pró-Reitor e Chefes de De-

partamento, possuem, em tese, menos poder, se comparado com a alta administração 

de outros tipos de organização, como na Indústria, por exemplo. Os docentes, na es-

trutura das IES, mesmo que informalmente, exercem considerável poder indireto na 

estrutura organizacional.  

 

Em se tratando de Burocracia Profissional, conforme definição de Mintzberg (2009), 

as organizações que a adotam substituem a autoridade da posição, fundada na auto-

ridade hierárquica, pela autoridade de competência, que se baseia no profissiona-

lismo. Prioriza-se a qualificação dos intervenientes em detrimento da padronização 

dos processos de trabalho. Há grande valorização dos profissionais por sua qualifica-

ção e especialização, além do reconhecimento, como principais responsáveis pelo 

sucesso da organização. 

 

Essa caracterização da burocracia profissional nos levou à identificação das variáveis 

que foram analisadas na pesquisa de campo:  autonomia do corpo docente, com 

maior concentração do poder de decisão ou participação ativa destes nas decisões 

institucionais; padronização de habilidades e não de processos; valorização da 

qualificação dos profissionais; além da descentralização da estrutura, permitindo 

aos profissionais uma atuação independente um dos outros. 

 

A descentralização, apontada por Mintzberg (2009), ocorre tanto de forma horizontal 

como vertical e está relacionada à maneira como a organização distribui o poder de 

decisão entre seus membros. No que se refere à descentralização vertical, tem-se a 

dispersão do poder formal, cadeia abaixo da autoridade de linha, e a descentralização 

horizontal ocorre quando os não-gerentes controlam os processos de decisão. 
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No que se refere à padronização das habilidades, os profissionais coordenam seu 

próprio trabalho, por saberem o que esperar de seus colegas de atividade. A capaci-

tação inicial é obtida pela educação em universidades, escolas técnicas ou institui-

ções, que programam formalmente as habilidades e conhecimentos que compõem o 

perfil daquele profissional. Essa habilidade deve ser avaliada desde o momento da 

seleção do profissional, que atuará no núcleo operacional.  

 

Já a autonomia, é descrita por Mintzberg (2009) como sendo efeito da estrutura que 

se apoia na autoridade de natureza profissional e não hierárquica (poder e status do 

cargo). Essa autonomia é também caracterizada pelo trabalho altamente especiali-

zado na dimensão horizontal. Além disso, há pequena necessidade de supervisão 

direta dos operadores e esses profissionais, também, buscam o controle coletivo so-

bre as decisões administrativas que lhes afetam, garantindo que a linha intermediária 

seja devidamente assessorada pelos seus próprios pares. Esses profissionais buscam 

atender seus clientes à sua própria maneira, respeitando os padrões estabelecidos 

pela profissão.  

 

Quanto à valorização da qualificação, de alguma forma, está também associada às 

habilidades, pois, no que se refere às IES, há forte valorização da qualificação dos 

docentes, seja através da formação continuada, com a obtenção de título de Mestre 

ou Doutor, como também no desenvolvimento através de capacitações e treinamen-

tos, voltados para a docência e área de especialização do professor, podendo, inclu-

sive, usar essa qualificação para fins de progressão na carreira. 

 

O núcleo operacional procura minimizar a influência dos seus administradores, sejam 

gerentes ou analistas, sobre seus trabalhos. Exercem uma atração pela descentrali-

zação horizontal e vertical. Quando conseguem essa descentralização, trabalham 

com relativa autonomia e se coordenam pela padronização de habilidades. A estrutura 

fica voltada para a profissionalização e o treinamento externo amplia essas habilida-

des. Nesse caso, a organização se estrutura como uma burocracia profissional. 
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3.1.1 Outros Estudos sobre a Burocracia Profissional 

 

Para além do trabalho de Mintzberg (2009), esta pesquisa buscou outras fontes aca-

dêmicas nacionais e internacionais, de forma a coletar as principais referências sobre 

a burocracia profissional, que pudessem dialogar com o pensamento do próprio Mintz-

berg. Esses trabalhos, que terão sua descrição a seguir, corroboram com o pensa-

mento do autor, quanto às características dessa estrutura organizacional, e muito con-

tribuíram para ampliar a compreensão do tema aqui proposto, já que a burocracia 

profissional não está adstrita aos hospitais e Instituições de Ensino. 

 

Das referências pesquisadas, nesse sentido, foi feita a seleção de estudos em orga-

nizações hospitalares, instituição de Ensino, ONG e empresas incubadas, conforme 

descrito a seguir. 

 

Abernethy e Stoelwinder (1990) realizaram pesquisa em hospitais nos Estados Uni-

dos, concentrando sua análise na Burocracia Profissional, por ser o tipo de configura-

ção que se adequa às estruturas desse tipo de organização. O estudo aponta as mes-

mas características já discutidas nesse trabalho, como a descentralização e concen-

tração de poder nas mãos dos profissionais, que atuam na atividade operacional, 

nesse caso, os médicos, além da autonomia atribuída a eles. 

 

Na visão desses autores, o poder está estabelecido em razão das habilidades e ex-

pertise dos profissionais e não pela posição ocupada na estrutura da organização. Ou 

seja, os gerentes e diretores são os responsáveis pelos suportes necessários para 

que os profissionais especialistas realizem suas funções com qualidade. 

 

Para a realização da pesquisa, Abernethy e Stoelwinder (1990) utilizaram a metodo-

logia do estudo de caso, em hospitais, precedido de uma entrevista, com o cunho de 

explicar o objetivo do trabalho. Os hospitais foram escolhidos pelo seu tamanho e 

similaridade nas características, visando a avaliar os mecanismos de controle em 

cada nível hierárquico dos hospitais. 

 

Monteiro (1999), inspirado no modelo da burocracia profissional de Mintzberg, faz um 

estudo de instituição hospitalar, em Portugal, de forma a averiguar se efetivamente 
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essa estrutura organizacional se aplica às Instituições de Saúde. O autor, como forma 

de justificar a relevância do estudo, destaca que “exige-se hoje uma maior racionali-

dade na gestão do sistema, lado a lado com o aumento, sempre necessário, da qua-

lidade da prestação dos cuidados” (p.1).  

 

Com o estudo realizado por Monteiro (1999), vê-se que o hospital, a exemplo das IES, 

possui profissionais com elevada qualificação e que os verdadeiros prestadores dos 

serviços são os médicos ou professores, respectivamente. 

 

Observa-se, ainda, que, desde a seleção desses profissionais, é-lhes conferida auto-

nomia para a realização das suas atividades, que são aquelas mais importantes para 

a organização (atividade fim). Esses profissionais atuam de forma independente dos 

seus colegas e com relação direta com seus clientes, sejam eles pacientes ou estu-

dantes. 

 

No estudo realizado por Monteiro (1999), ficou constatado também que, nesse tipo de 

organização, a progressão na carreira (enquadramento funcional) ocorre em razão da 

profissionalização, associado à capacidade de resolver problema de crescente com-

plexidade. 

 

Monteiro (1999) destaca a grande participação desses profissionais na gestão da or-

ganização, seja pelo controle do seu próprio trabalho, seja pela participação nas de-

cisões de caráter administrativo, que lhes dizem respeito. Sendo que a área adminis-

trativa, nessas organizações, onde predomina a burocracia profissional, existe apenas 

como suporte à área operacional. 

 

Outra semelhança, que pode ser inferida com o trabalho de Monteiro (1999), entre os 

hospitais e as Instituições de Ensino superior, reside no fato de serem organizações 

baseadas no conhecimento e que, portanto, o aumento das qualificações dos profis-

sionais gerará consequências nos modelos de gestão dessas organizações. 

 

Ao final de seu estudo, Monteiro (1999) constata que o hospital, objeto da pesquisa, 

mesmo com uma estrutura pequena, guarda características semelhantes ao modelo 
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da burocracia profissional descrito por Mintzberg (2009), tendo, como principal seme-

lhança, a descentralização vertical e horizontal, além da gestão participativa e com 

autonomia do corpo médico, para realização de suas atividades. 

 

Aguiar e Martins (2006) também realizaram estudo sobre a teoria das estruturas or-

ganizacionais de Mintzberg, voltado para as ONG Paulistas. Em sua análise, buscam 

verificar qual das estruturas, propostas por Mintzberg, aplicar-se-ia às ONG, visto que 

se trata de organizações que apresentam características que lhes são específicas, em 

decorrência do contexto onde estão inseridas e que têm seus recursos provenientes 

principalmente de doações e/ou financiamentos. Teoricamente, não seriam organiza-

ções complexas e, assim, não se assemelhariam à burocracia profissional, onde o 

trabalho operacional é estável e complexo.  

 

Foi observado que, mesmo nesse tipo de organização, há descentralização, tanto em 

sua dimensão vertical quanto na horizontal, e a análise da aderência conceitual de 

cada entidade, a cada uma das configurações das estruturas organizacionais propos-

tas por Mintzberg, demonstrou que a estrutura organizacional, que apresenta maior 

aderência conceitual, é a burocracia profissional (43,75%), seguida da adhocracia e 

das estruturas missionárias.  

 

Ficou evidente, com a pesquisa de Aguiar e Martins (2006), que há fortes caracterís-

ticas da burocracia profissional, pois há pessoal especializado, por meio da padroni-

zação das habilidades.  

 

Begun, White e Mosser (2011) também usam a burocracia profissional de Mintzberg, 

quando estudam a caracterização do papel do administrador da saúde nas equipes 

de cuidados interprofissionais. Em seu estudo sobre o tema, os autores verificam que 

a burocracia profissional é aplicada nas Instituições de saúde, visto que o papel do 

administrador fica restrito aos negócios, à estratégia e à viabilidade financeira e gestão 

de recursos, não guardando relação direta com a atividade principal do hospital, que 

fica concentrada com o corpo médico, composto por profissionais especialistas em 

cuidados clínicos.  
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Essa separação entre o núcleo operacional, composto pelos médicos e as equipes de 

apoio, protegendo os limites profissionais do corpo médico, são características da bu-

rocracia profissional. Além disso, foi verificado que, nesse tipo de organização (sa-

úde), alguns profissionais, que vão atuar no núcleo operacional, não são contratados 

pelo hospital e, portanto, não estão sob a direção da equipe de gestão do hospital. 

Assim, a despeito de serem os administradores responsáveis pelos resultados da or-

ganização, eles devem contar com profissionais especialistas para os processos cen-

trais. 

 

Fumasoli e Lepori (2011), quando pesquisaram sobre os padrões de estratégia em 

Instituições de Ensino na Suíça, também chegaram à conclusão que verificar a estru-

tura de uma organização e o modelo de configuração adotado é cada vez mais rele-

vante, também para as instituições de ensino superior, visto que são organizações 

que precisam buscar gerenciar as relações com os ambientes, definir a própria posi-

ção ou vantagem competitiva, e definir objetivos, além de gerenciar a ação organiza-

cional.  

 

Os autores afirmam que as IES são organizações específicas, cuja estrutura descen-

tralizada, bem como a tecnologia pouco clara e ambígua, supostamente torna a es-

tratégia difícil e aponta, esse tipo de organização, como descentralizada, com ação 

individual e coordenação para atividades de apoio. Indicam, ainda, que há alto nível 

de autonomia da estrutura acadêmica, sugerindo que há construção compartilhada, 

valorando o comportamento do indivíduo, que se torna mais importante que o controle. 

 

Lima et al (2014) fizeram um estudo em empresas associadas à Incubadora de Base 

Tecnológica da Universidade de Fortaleza, visando analisar se a configuração estru-

tural predominante dessas empresas estava vinculada às suas competências. A des-

peito de uma hipótese inicial de predominância dos modelos de estrutura simples e 

adhocracia, a configuração organizacional Burocracia Profissional foi observada em 

60% das empresas da amostra. Essa constatação se deu após a realização de pes-

quisa de campo, por meio de estudo de casos múltiplos, que evidenciou um núcleo 

operacional detentor do poder de controle, além de um ambiente que requer conheci-

mento complexo.  
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Dos trabalhos pesquisados sobre o tema em análise, os autores sugerem, em sua 

maioria, o estudo de caso, visando a verificar se o modelo de estrutura adotado pela 

organização pesquisada se assemelha à burocracia organizacional. Esta pesquisa, 

apesar de se assemelhar aos demais trabalhos aqui relatados, vai além da identifica-

ção da aderência da estrutura organizacional das IES pesquisadas com a burocracia 

profissional, visto que busca identificar os fatores que levam a essa aderência, já que 

Mintzberg entende que esse seria o modelo de estrutura que se aplica tanto aos hos-

pitais como às Instituições de Ensino. 

 

Os trabalhos pesquisados corroboram com a tese de que as Instituições de Ensino 

Superior apresentam uma estrutura bastante complexa, com bastantes especificida-

des em suas funções, cuja atividade principal é desenvolvida por profissionais espe-

cializados, que são os docentes. Esses profissionais, a despeito de serem contratados 

pelas Instituições de Ensino, exercem as suas funções de forma similar aos profissio-

nais liberais, ou seja, gozam de relativa autonomia no exercício de suas funções. 

 

Esses profissionais, mesmo pertencendo ao grupo operacional, são selecionados e 

valorizados pelas habilidades que possuem, pois são profissionais que prestam servi-

ços de conhecimento e, portanto, as IES necessitam de vários especialistas, que pos-

sam atuar nas diversas áreas do conhecimento. Assim, os critérios para a seleção e 

ingresso dos professores nas IES não estão atrelados à disponibilidade, nem mesmo 

pela padronização dos processos, mas sim pela demonstração da sua habilidade para 

a disciplina, que se propõe a ministrar.  

 

Esses docentes podem até atuar como gestores, mas a maioria, em razão do seu 

regime de trabalho, atua de forma independente dos seus colegas e mesmo dos seus 

“coordenadores”, o que demonstra grande descentralização, tanto vertical quanto ho-

rizontal. 

 

Além da independência que esses profissionais possuem, eles têm ou deveriam ter 

grande participação nas decisões colegiadas dos cursos e das Instituições, como há, 

inclusive, dispositivo legal do Ministério de Educação (Brasil, 2010), determinando a 

necessidade dessa participação nas instâncias superiores por meio dos colegiados e 

dos NDE. 
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Mesmo sendo uma atividade bastante regulada pelos órgãos externos, internamente, 

a universidade deve controlar aquilo que se refere aos resultados dos processos e 

não quanto aos procedimentos, visto que os docentes são os especialistas do conhe-

cimento que será trabalhado em sala de aula, os verdadeiros prestadores de serviços. 

São esses especialistas que, através dos seus serviços, atraem e retêm os clientes 

(estudantes). 

 

Essas características, como já demonstrado, se assemelham àquelas descritas na 

burocracia profissional de Mintzberg (2009), daí o objetivo geral desse trabalho, ana-

lisar os fatores que determinam a aderência das políticas de gestão docente adotadas 

pelas IES privadas no Estado da Bahia ao modelo da burocracia profissional de Mintz-

berg. 

 

Diante do que foi apresentado nos itens anteriores, vê-se que as IES têm caracterís-

ticas específicas, dada a sua natureza, que a diferem das demais organizações, por 

apresentar, em seu corpo funcional, um grupo de profissionais, docentes, que atuam, 

ou deveriam atuar, mais como autônomos do que como empregados. 

 

É possível observar características de gestão específicas entre as IES, mas a sua 

essência acaba sendo comum à maioria, como, por exemplo, a necessidade de ins-

tâncias colegiadas, mecanismo de avaliação, verificação de titulação, complexidade 

das atividades e necessidade de diversos especialistas para compor a necessidade 

das matrizes curriculares dos cursos. Vê-se, ainda, que, das configurações supracita-

das, a burocracia profissional é aquela que melhor descreve as características de ges-

tão das Instituições de Ensino Superior. 

 

Assim ocorre nas IES, onde os professores têm ou deveriam ter o controle sobre seu 

próprio trabalho, agir independentemente de seus colegas, e mais diretamente com 

os estudantes, que são os seus clientes. Enquanto em sala de aula, o professor tra-

balha o conteúdo da sua disciplina sem nenhuma supervisão direta dos seus colegas 

ou mesmo superiores hierárquicos, ou seja, goza de autonomia no exercício da função 

em sala de aula. 
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O foco na Burocracia Profissional está no núcleo operacional, que, no caso das IES, 

é representado pelos docentes. Existe, nessa estrutura, o núcleo de apoio (área meio), 

mas este deve existir para dar suporte à área operacional/fim. 

 

Em uma IES, quando o estudante se matricula em um curso de Direito, por exemplo, 

ele busca serviços para a sua formação nas diversas áreas do direito, ou seja, ele vai 

precisar de um especialista em Direito do Trabalho, outro em Direito Penal, Direito 

Tributário, Constitucional, Consumidor, dentre outras. Mesmo que um mesmo especi-

alista tenha habilidade para atuar em mais de uma área, não terá aderência ou atua-

ção profissional em todas as áreas do conhecimento jurídico. Há a necessidade de 

vários professores, com especialidades distintas para atuar em um mesmo curso. 

 

Considerando as variáveis identificadas nessa pesquisa, foi feita a análise das políti-

cas de gestão docente e a atual estrutura organizacional de algumas IES no Estado 

da Bahia, de forma a identificar a sua aderência à burocracia profissional de Mintz-

berg.  
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4 METODOLOGIA  

 

Sob a perspectiva do conceito de burocracia profissional, conforme caracterização 

apresentada por Mintzberg (2009), e considerando as políticas e práticas de gestão 

docente adotadas pelas IES privadas no Estado da Bahia, esta pesquisa buscou ana-

lisar os fatores que determinam a aderência das políticas de gestão docente adotadas 

por estas IES, ao modelo da burocracia Profissional de Mintzberg, cujo pressuposto 

inicial era que este modelo, como estrutura organizacional, não vem sendo adotado 

por essas Instituições. 

 

4.1 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

Foram analisadas quatro dimensões: autonomia, padronização de habilidades, valori-

zação da qualificação e descentralização, conforme pode ser visualizado na Figura 1. 

Cada dimensão compreende as variáveis estabelecidas na coluna ao lado, que leva-

ram à identificação dos fatores que determinam o nível de aderência das IES privadas 

ao modelo da Burocracia Profissional de Mintzberg. 

 

Figura 1 – Modelo de Análise 
 

 
Fonte: Autoria Própria 



71 
 

O ponto de partida para esse estudo foi a identificação do material considerado ne-

cessário para a caracterização das políticas de gestão docente adotadas por IES pri-

vadas, bem como a comparação dessas políticas e práticas com a burocracia profis-

sional de Mintzberg, de forma a verificar o nível de aderência entre elas, para posterior 

análise dos fatores que contribuem para essa aderência. Essa identificação se deu 

por meio de fase exploratória, que, segundo Piovesan e Temporini (1995), é aquela 

utilizada para realizar um estudo preliminar do principal objetivo da pesquisa que será 

realizada, ou seja, familiarizar-se com o fenômeno que está sendo investigado, de 

modo que a pesquisa subsequente possa ser concebida com uma maior compreensão 

e precisão.  

 

Piovesan e Temporini (1995) acrescenta ainda que esse tipo de pesquisa deve ser 

realizado quando envolver levantamento bibliográfico e entrevistas com pessoas que 

tiveram, ou têm, experiências práticas com o problema pesquisado. A ideia não é tes-

tar ou confirmar uma determinada hipótese, e sim realizar descobertas. A exemplo do 

que foi realizado nesta pesquisa, Piovesan e Temporini (1995) indica, como técnicas 

tipicamente utilizadas para a pesquisa exploratória, o estudos de caso e observações, 

cujos resultados fornecem geralmente dados qualitativos ou quantitativos. 

 

No que se refere ao levantamento bibliográfico, Fachin (2005) define como um con-

junto de conhecimentos, resumidos em obras, que tem por finalidade conduzir o leitor 

a um determinado assunto, para proporcionar a produção, coleção, armazenamento, 

reprodução, utilização e comunicação dessas informações, reunidas para o desem-

penho da pesquisa. 

 

Como resultado do levantamento bibliográfico inicial, foram encontrados conceitos 

chave que nortearam a pesquisa de campo, com vistas à identificação do modelo or-

ganizacional adotado pelas IES no Estado da Bahia, descritos a seguir:  
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Figura 2 – Delimitação de Conceitos Chave 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Autoria Própria 

 

Além do levantamento bibliográfico, este estudo contou com pesquisa documental re-

alizada nos sites do MEC e do INEP, além de Portarias e Decretos que compõem a 

Legislação Educacional. Essas fontes apresentaram dados estatísticos como a evo-

lução do número de matriculados nas Instituições de Ensino Superior, demonstrando 

o elevado crescimento nas últimas décadas, bem como a distribuição e crescimento 

de docentes nesse ramo de atividade, requerendo, assim, maior compreensão das 

especificidades dessa função pelas áreas de Recursos Humanos e acadêmica, que 

irão gerir esse grupo de pessoas. 

 

A pesquisa documental foi importante também para a classificação das IES em Facul-

dade, Centro Universitário e Universidade, caracterizando cada uma delas, bem como 

para apresentar as diversas especificidades das funções docentes que, mesmo com 

aspectos vinculados à legislação trabalhista, no que se refere ao vínculo contratual, 

INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR 

Instituições que promovem educação em ní-
vel superior, regulamentadas pela Lei Nº 9.394, 
de 1996, que, conforme suas características, 
são classificadas como: Universidade, Centro 
Universitário ou Faculdade (BRASIL, 1996). 

DOCENTE 

Grupo de pessoas que atua nas IES  em ativida-
des de ensino, pesquisa e ou extensão, que são 
protagonistas no processo formativo dos discen-
tes e que exercem uma atividade, revestida de 

normas específicas da regulação nacional (INEP, 

2015).  

BUROCRACIA PROFISSIONAL 

Modelo organizacional que substitui a autoridade da 
posição, fundada na autoridade hierárquica, pela au-
toridade de competência, que se baseia no profissio-
nalismo e na autonomia do professor para a realiza-
ção das suas atividades (MINTZBERG, 2009). 

POLÍTICAS DE GESTÃO DOCENTE 

Diretrizes institucionais que guiam a forma 
de gerir o corpo docente, ressalvadas as 
questões de natureza trabalhista e da legis-
lação educacional (FERREIRA, NASCI-
MENTO; SALVA, 2014). 
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subordina-se à Legislação Educacional, tanto nas questões de titulação e enquadra-

mento funcional, como na composição de carga horária e, consequente, regime de 

trabalho. 

 

Oliveira (2007) caracteriza a pesquisa documental como aquela que busca informa-

ções em documentos que não receberam nenhum tratamento científico, sendo ela 

muito próxima à pesquisa bibliográfica. O elemento diferenciador está na natureza das 

fontes: a pesquisa bibliográfica remete para as contribuições de diferentes autores 

sobre o tema, atentando para as fontes secundárias, enquanto a pesquisa documental 

recorre a materiais que ainda não receberam tratamento analítico, ou seja, as fontes 

primárias.  

 

Assim sendo, a pesquisa documental realizada neste estudo foi indispensável para a 

compreensão da singularidade da função docente e das questões regulatórias que 

regem essa atividade, proporcionando maior familiaridade com o problema, com vistas 

a torná-lo mais explícito e assim ajudar na construção da análise final.  

 

Como instrumento utilizado para a coleta de informações e dados, além do levanta-

mento de características relevantes para o entendimento, comparação e constatação 

da pergunta de base, optou-se pela entrevista semiestruturada a dirigentes acadêmi-

cos de cada uma das IES pesquisadas, sendo uma Faculdade, Um Centro Universi-

tário e Uma Universidade. 

 

Essa escolha deu maior precisão nos resultados encontrados, já que as IES estão 

organizadas academicamente em Faculdade, Centro Universitário e Universidade. Há 

exigências regulatórias que são específicas em cada uma delas e que podem reper-

cutir diretamente no modelo organizacional adotado. Pelas características apresenta-

das de cada um dos tipos de IES, há que se registrar que não só a estrutura acadê-

mica, mas também o tamanho da IES pode influenciar na forma de gerir o corpo do-

cente. 

 

Considerando essas especificidades das IES quanto à organização acadêmica, foi 

feita a opção pelo estudo de casos múltiplos, que, conforme definição de Vergara 
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(2000), é aquele estudo circunscrito a poucas unidades, entendidas estas como pes-

soas, organizações, entre outras, com caráter de profundidade e detalhamento. 

 

Assim, trata-se de uma amostra singular, visto que, dada a sua heterogeneidade, con-

templa todas as categorias acadêmicas com distintas características, apresenta ri-

queza nos dados que possibilitaram maior assertividade na análise e consequente 

identificação dos fatores que levam ou não à aderência ao modelo da burocracia pro-

fissional. 

 

Para Yin (2001, p. 21), o estudo de caso permite: 

uma investigação para se preservar as características holísticas e sig-
nificativas dos eventos da vida real – tais como ciclos de vida industri-
ais, processos organizacionais e administrativos, mudanças ocorridas 
em regiões urbanas, relações internacionais e a maturação de alguns 
setores. 

 

Em consonância com os demais autores citados, Yin (2001) ainda ressalta que, em 

um estudo de caso, é importante que haja evidências provenientes de duas ou mais 

fontes, para que se construa um banco de dados, visando compor um relatório final e 

que haja uma ligação clara entre as evidências e as questões da pesquisa. 

 

A utilização da entrevista, em mais de duas IES, para a realização do estudo de casos 

múltiplos, visou a comparação entre as respostas dos diversos entrevistados, envol-

vidos com o mesmo fenômeno, facilitando a identificação das políticas de gestão do-

cente adotadas pelas IES, para compará-las com a burocracia profissional. 

 

Lakatos e Marconi (2001) definem que a entrevista se constitui em um procedimento 

utilizado para a coleta de dados, como ferramenta para diagnóstico na investigação 

social. Para tanto, o entrevistador segue um roteiro previamente estabelecido, com 

perguntas pré-determinadas, buscando obter, dessa forma, dos entrevistados, res-

postas às mesmas perguntas, nas quais as diferenças residem nas respostas apre-

sentadas. 
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A entrevista semiestruturada foi preparada de forma que contemplasse não só as in-

formações levantadas na pesquisa bibliográfica/documental, mas também para bus-

car confrontação entre as informações obtidas e a caracterização da burocracia pro-

fissional.  

 

A amostragem nesta pesquisa, de natureza quanti-qualitativa, não é estatística, mas 

seletiva e intencional. A pesquisadora procura, para incluir na amostra, dados, pes-

soas, IES ou situações que possam ampliar e aprofundar a investigação, o que aqui 

chamamos de amostra qualificada. 

 

Para tanto, definiu-se, como universo da pesquisa, os dirigentes acadêmicos como: 

Reitores, Diretores Acadêmicos e Coordenadores de cursos, por ser o grupo que di-

retamente acompanha a gestão docente nas IES. A escolha desses entrevistados se 

deu pelo fato de serem especialistas e terem conhecimento global das políticas de 

gestão docente das IES pesquisadas, além de exercerem, também, a função docente 

e por terem acesso direto aos documentos institucionais, bem como ao planejamento 

da gestão acadêmica e, portanto, com maior condição de responder às questões for-

muladas. 

 

Para melhor dimensionar o estudo, a pesquisa foi realizada no mês de junho de 2017, 

em três IES de categorias acadêmicas distintas: Faculdade, Centro Universitário e 

Universidade. As IES estão localizadas na cidade de Salvador. Considerando que foi 

necessário o acesso a documentos e informações estratégicas dessas IES, nenhuma 

delas teve seu nome ou dados revelados.  

 

Durante a entrevista, inicialmente, foi feita uma breve apresentação da pesquisa, in-

cluindo seus objetivos e justificativa, seguido da identificação da organização acadê-

mica da IES, da função exercida pelo entrevistado, percentual de docentes com título 

de mestre e doutor, percentual de docentes atuando em regime de tempo integral e 

área responsável pelas Políticas de Gestão Docente, além de data, horário e local da 

entrevista. As informações, quanto ao percentual de mestres e doutores, além do re-

gime de trabalho, foram utilizadas para, conforme descrição regulatória apresentada 

neste trabalho, confirmar ou refutar o tipo de organização acadêmica informada. Os 
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demais dados de identificação foram utilizados para justificar a proposta indicada 

nesta pesquisa (localização temporal e área de atuação). 

 

O instrumento para realização da entrevista (Apêndice B), aplicado na coleta de da-

dos, permitiu, a partir das informações apuradas, identificar o nível de aderência das 

políticas de gestão docente daquela IES à burocracia profissional. Foi feito o cruza-

mento entre as informações e dados extraídos, após a aplicação do instrumento de 

coleta de dados e aqueles elementos do modelo de análise (Apêndice A). 

 

O instrumento teve perguntas fechadas, com 05 alternativas de respostas: discordo 

totalmente (01); discordo (02); indiferente (03); concordo (04) e concordo totalmente 

(05). Essas perguntas geraram questões adicionais, em razão da resposta apresen-

tada pelo entrevistado. Durante a entrevista, foram solicitados documentos que evi-

denciaram as respostas dos entrevistados, tais como: atos de nomeação de docentes 

como membros dos colegiados, atas de reuniões dos colegiados que demonstrem a 

participação ativa desses docentes nas decisões institucionais, Plano de Carreira Do-

cente, Capacitação e Formação Continuada, Formas de seleção pela habilidade de 

cada docente e respostas abertas dos docentes às avaliações institucionais. Esses 

documentos foram utilizados, adicionalmente às respostas apresentadas, visando dar 

maior assertividade às informações prestadas pelos entrevistados. 

 

As entrevistas foram realizadas nos locais indicados pelos entrevistados, em sua mai-

oria, no próprio ambiente de trabalho. As entrevistas foram gravadas com prévia au-

torização dos entrevistados. 

 

Antes de cada entrevista, a pesquisadora apresentava os seus objetivos e o termo de 

compromisso de sigilo (apêndice C), em termos de publicidade, quanto à autoria das 

opiniões ali expressas, ou qualquer informação de caráter sigiloso. Foi firmado com-

promisso também no sentido de não divulgar os nomes das IES e dos entrevistados. 

 

Cada entrevista teve duração de aproximadamente 60 minutos. Ao término de cada 

uma delas, a pesquisadora fazia, imediatamente, a transcrição e análise do seu con-

teúdo, com o objetivo de esclarecer as questões propostas e verificar se algo ficou 
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obscuro, conflitivo ou divergente, buscando, dessa forma, aprofundar o assunto nas 

entrevistas subsequentes. 

 

Por se tratar de uma entrevista semiestruturada e visando a maior confiabilidade aos 

dados colhidos, sempre que necessário, a pesquisadora solicitava vistas aos seguin-

tes documentos: Plano de Carreira Docente; Política de Seleção Docente; Política de 

Capacitação e Projeto da Auto Avaliação Institucional. Documentos esses que pode-

riam corroborar ou refutar as respostas e informações apresentadas pelos entrevista-

dos. 

 

Para a análise dos dados, optou-se por partir da transcrição das entrevistas, pelo fato 

de que os assuntos abordados eram importantes e tinham relação com o objeto de 

estudo. Além disso, informações que, num primeiro momento, pudessem parecer 

pouco significativas, poderiam ser fundamentais para a interpretação e compreensão 

de determinado fenômeno numa análise contextual futura. Assim, fez-se a análise 

quantitativa (medição do nível de aderência) e, na sequência, a análise qualitativa, 

para identificar os fatores que contribuíram para o nível de aderência encontrado na 

análise anterior (quantitativa). 

 

Durante a análise qualitativa, optou-se pela análise do conteúdo das informações ob-

tidas através da aplicação do instrumento de coleta (BARDIN, 1979) e dos documen-

tos consultados durante a entrevista, buscando identificar os fatores que determinam 

o nível de aderência das IES ao modelo da burocracia profissional de Mintzberg, 

sendo essa análise estruturada nas seguintes etapas: 

 

Considerando que a análise de conteúdo se constitui uma técnica refinada, que exige 

muita dedicação e que o pesquisador tem de se valer da intuição, imaginação e cria-

tividade, principalmente na definição de categorias de análise (BARDIN, 1979), a es-

colha da referida técnica se deu em razão da aderência da pesquisadora ao fenômeno 

e objeto de pesquisa, o que, certamente, contribuiu para ultrapassar as incertezas e 

enriquecer a leitura dos dados coletados.  

Diante da questão apresentada e do pressuposto de que as Instituições de Ensino 

Superior Privadas têm baixa aderência ao modelo da burocracia profissional em sua 

estrutura organizacional, os dados foram analisados e interpretados para a elaboração 
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da conclusão desse estudo, indicando o nível de aderência de cada IES pesquisada, 

bem como os fatores que determinam esse nível de aderência.  

 

A delimitação em instituições privadas deu-se em razão da expansão acelerada dessa 

categoria, como já demonstrado ao longo desse trabalho, provocando elevação no 

quantitativo de docentes e, de certa forma, pelas peculiaridades da forma de atuação 

desses profissionais. Há que se registrar ainda que as IES públicas têm, como tradi-

ção, a gestão colegiada, com eleições de lideranças e estabilidade do corpo profissi-

onal, visto que, em regra, são professores concursados. Desta forma, pode-se inferir 

que, nas IES públicas, os docentes gozam de autonomia, além de gestão colegiada e 

um Plano de Carreira Docente claramente definido, apontando para uma política de 

Gestão Docente que mais se aproxima da Burocracia Profissional de Mintzberg.  

 

Além disso, o crescimento da educação superior privada tem sido concentrado em 

grandes grupos educacionais, muitos deles internacionais e com fortes características 

de controle. Esse mecanismo contraria o modelo profissional descrito por Mintzberg, 

daí o pressuposto de que as IES privadas têm baixa aderência ao referido modelo. 

 

Considerando que a entrevista foi semiestruturada e o informante, seguindo esponta-

neamente sua linha de pensamento e experiências, participou da elaboração do con-

teúdo da pesquisa, contribuindo para a análise do conteúdo das informações obtidas, 

tanto pela aplicação do instrumento de coleta, como dos documentos disponibilizados 

no ato da entrevista, a análise teve as seguintes etapas: vertical, horizontal e diagonal 

(BARDIN, 1979).  

 

• Análise vertical: tomando a entrevista completa e identificando uma evidência 

de adesão/inadequação presente na fala de apenas um ou de alguns entrevis-

tados – as peculiaridades; 

• Análise horizontal: verificando todas as respostas para uma determinada 

questão e identificando evidências de adesão/inadequação presentes na fala 

do sujeito coletivo;  

• Análise diagonal: analisando todas as respostas para todas as questões e 

identificando evidências de adesão/inadequação presentes em entrevistados 

distintos em questões distintas. 
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O estudo analisou os fatores que contribuem para a aderência das políticas de gestão 

docente em Instituições de Ensino Superior Baianas com a burocracia profissional de 

Mintzberg, seguindo o Apêndice A que apresenta os elementos necessários e sufici-

entes para a caracterização da burocracia profissional e a sua análise com relação ao 

modelo encontrado nas IES pesquisadas. 

 

A pontuação máxima a ser obtida no instrumento de coleta era 55, e inspirada no 

sistema de verificação, proposto por Likert, denominado Sistema IV (CARAVANTES, 

2003), esse total foi dividido pela quantidade de questões (11), onde se obteve um 

número na escala de 01 a 05, onde 01 = nenhuma aderência à burocracia profissional; 

02 = baixa aderência à burocracia profissional; 03 = média aderência à burocracia 

profissional; 04 = alta aderência à burocracia profissional e 05 = total aderência à bu-

rocracia profissional.  

 

Foi feita a média aritmética da pontuação de cada entrevistado para encontrar a pon-

tuação total de cada IES pesquisada. 

 

Após a medição supracitada e identificação do nível de aderência das políticas de 

gestão docente adotadas pelas IES pesquisadas, ao modelo da Burocracia Profissio-

nal de Mintzberg, fez-se a análise dos fatores que determinam ou não essa aderência. 

A referida verificação ocorreu por meio da análise do conteúdo, na fala dos entrevis-

tados (vertical, horizontal e diagonal) e, também, na análise dos documentos consul-

tados durante as entrevistas. 
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5 APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS DADOS 

 

Neste item, apresenta-se a análise do material empírico coletado durante a pesquisa 

de campo, realizada em três Instituições de Ensino Superior privadas, na cidade de 

Salvador, no mês de junho de 2017, a partir dos dados obtidos nas entrevistas semi-

estruturadas. 

 

No que se refere à organização acadêmica, observou-se que as IES pesquisadas 

apresentam todos os indicadores estabelecidos no Decreto nº 5.773 (BRASIL, 2006), 

tanto no que se refere ao percentual de professores com titulação obtida em programa 

Stricto Sensu, como no que se refere ao percentual de docentes com dedicação em 

regime de tempo integral. Assim, fica confirmada a caracterização como Faculdade, 

Centro Universitário e Universidade, respectivamente. 

 

Outros elementos encontrados na fase exploratória também puderam ser analisados 

à luz do referencial teórico apresentado, como nos mostra Piovesan (1995), quando 

afirma que esse tipo de pesquisa deve ser realizado quando envolver levantamento bi-

bliográfico e entrevistas com pessoas que tiveram, ou têm, experiências práticas com 

o problema pesquisado. A ideia não é testar ou confirmar uma determinada hipótese, 

e sim realizar descobertas.  

 

Após a aplicação dos instrumentos de coleta, os mesmos foram conferidos, tabulados 

e analisados. A interpretação dos dados, colhidos durante as entrevistas, deu subsí-

dios para a elaboração do capítulo de conclusão desse estudo. 

 

5.1 ANÁLISE QUANTITATIVA  

 

No que refere ao quantitativo de docentes e de cursos ofertados pelas IES pesquisa-

dos, os dados são bem dispares entre a faculdade, quando comparados com o Centro 

Universitário e a Universidade, como se observa na tabela 3, a seguir. 
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Tabela 3 – Quantitativo de cursos e docentes das IES pesquisadas 

Identificação Quantidade de Cursos Ofertados Quantidade de Docentes Ativos 

FL 4 80 

CL 30 300 

USL 30 500 

 

Fonte: Autoria Própria 

 

Finalizada a análise dos dados quantitativos, encontraram-se os níveis de aderência 

indicados na Tabela 4, por IES, para, em seguida, iniciar-se a análise qualitativa. 

 
Tabela 4 - Nível de aderência das IES pesquisadas 

 
 

 
 
Fonte: Autoria Própria 
 

A Tabela 4 demonstra que, nesta análise quantitativa, o pressuposto inicial deste tra-

balho foi refutado, pois apontava para uma baixa aderência das políticas de gestão 
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docente ao modelo da burocracia profissional e o resultado demonstrou resultado di-

ferente. Duas das IES pesquisadas apresentaram alta aderência, pois os dados cole-

tados, no que se refere às dimensões pesquisadas (autonomia, valorização da quali-

ficação, padronização das habilidades e descentralização) apontaram para uma orga-

nização onde os profissionais do núcleo operacional têm considerável autonomia na 

realização do seu trabalho e, quando não o tem, sentem-se desestimulados (MINTZ-

BERG, 2009). 

 

Já a terceira IES, apresentou média aderência. Isso demonstra que as IES privadas, 

mesmo com a expansão do Ensino Superior na última década, continuam como orga-

nizações que apresentam, em sua estrutura, as características da burocracia profissi-

onal apresentada por Mintzberg. 

 

O resultado dessa pesquisa não foi diferente daquela realizada por Fumasoli e Lepori 

(2011), quando analisaram a estrutura organizacional em uma IES na Suíça, conclu-

indo se tratar de um tipo de organização cujo poder é descentralizado, com concen-

tração da autonomia no grupo operacional, que são os docentes, e acrescentam, 

ainda, que a habilidade desses profissionais é mais importante do que os controles e 

processos.  

 

5.2 ANÁLISE QUALITATIVA  

 

Iniciou-se pela análise vertical, onde se observaram os argumentos dos grupos de 

ideias dos entrevistados e as peculiaridades de cada um deles, em todos as dimen-

sões estudadas nessa pesquisa. Considerando as questões levantadas na investiga-

ção, obtiveram-se das IES pesquisadas os seguintes posicionamentos, nesta análise. 

 

No que se refere à Autonomia  

A FL atestou, por meio da fala de um professor, que também atua como gestor, que o 

professor em sala de aula é soberano para trabalhar o conteúdo, mesmo que tenha 
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recebido o plano de ensino como diretriz. Que tem total autonomia pedagógica (me-

todologia e formas de avaliação) e também atitudinal (comportamental), desde que de 

forma moderada, até para evitar constrangimento, de ordem moral, para o estudante.  

 

Os docentes podem, ainda, escolher o ambiente para as aulas, desde que comuni-

quem à Coordenação, apenas para fins de registro. Não existe controle de frequência 

docente, assim, os professores têm liberdade para administrar o tempo das aulas, 

sem necessidade de supervisão direta dos Coordenadores de Cursos ou mesmo dos 

gestores da Instituição.  

Nesta IES, foi identificado, na fala dos entrevistados, com um dos fatores motivacio-

nais e que ratifica a autonomia docente, o fato de se sentirem parte da Instituição, com 

grande lealdade, de forma que não perdem o seu comprometimento mesmo nas situ-

ações de crise da IES, com atrasos salariais, inclusive. Assim, assinala Meyer Jr e 

Murphy (2003), quando afirmam que no cerne, de cada Instituição de ensino superior, 

está um corpo docente formado por profissionais especializados, detentores de pro-

fundo conhecimento e comprometimento com o estudo permanente, que primam pela 

qualidade acadêmica e por uma comprovada habilidade para o ensino, possuindo um 

senso de lealdade à Instituição. 

 

No CL, há um modelo centralizado, por pertencer a um grupo educacional. Nesse 

modelo, pode-se observar uma lucratividade exponenciada no modelo organizacional, 

pelo fato de não ser uma IES isolada, e sim pertencer a uma IES em rede de ensino 

a favor do capital. Desta forma, parte das decisões vêm em pacote, ou seja, já defini-

dos pela gestão central. Há participação dos docentes no planejamento acadêmico 

pedagógico, mas a compilação dos dados e decisão final, sobre esse planejamento, 

ficam no centro acadêmico do grupo. Os docentes dependem muito das decisões ins-

titucionais.  

 

Existe o ponto eletrônico, mas apenas para saber se o docente compareceu ou não à 

IES, contudo, em sala de aula, eles são livres para administrar os horários. A Matriz 

Curricular é definida institucionalmente, os professores apenas apresentam sugestões 

para alterações locais, quando for o caso. Têm autonomia em sala para adotarem 

medidas atitudinais com seus alunos. Os professores têm liberdade para escolher o 

ambiente das aulas, mas há a necessidade de avisar aos coordenadores, de forma 
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que seja verificado se aquela prática é equivalente ao conteúdo da disciplina. Ou seja, 

muitas das ações dos docentes, estão atreladas à supervisão dos Coordenadores de 

Curso ou de gestores da Instituição.  

 

O uso do ponto eletrônico, ainda que seja para um controle parcial, limita a autonomia 

do docente para administração do tempo das aulas, visto que a IES fará sempre o 

acompanhamento e controle dos horários de entrada e saída.  

 

O CL afirma que, por pertencer a um grupo educacional, a autonomia docente fica 

comprometida, ficando restrita à sala de aula, no cumprimento do que foi previamente 

estabelecido pelo grupo educacional. Essa limitação de autonomia pode comprometer 

questões pedagógicas, pois os professores acabam desconhecendo o Projeto peda-

gógico do curso e também o Projeto Político Institucional, ou ainda, não se identifi-

cando com essas políticas por não terem participado das discussões e construção. 

 

As informações colhidas na USL demonstram que a mesma goza de grande autono-

mia, por ser sem fins lucrativos, aproximando-se mais do regime das instituições pú-

blicas, no que se refere à autonomia didático pedagógica dos docentes.  

 

Desde a construção dos projetos dos cursos até a liberdade de escolha da forma de 

abordagem do conteúdo e critérios de avaliação, “não há nada engessado”, na fala de 

um dos entrevistados. A autonomia em sala vai além da parte didática e pedagógica, 

sendo também para a parte atitudinal. No que se refere ao ambiente das aulas, o 

professor é livre para definir, apenas comunica às coordenações, pois, muitas vezes, 

há a necessidade de formalização dessa visita junto ao órgão/instituição a ser visitado.  

 

A caderneta eletrônica existe mais para facilitar a rotina dos docentes, no que se refere 

ao controle de frequência dos estudantes, do que como instrumento de controle para 

os horários dos docentes, ou seja, os docentes têm total autonomia na gestão do 

tempo das aulas, desde que cumpram a carga horária e o conteúdo da disciplina, de 

forma a garantir a formação discente e a excelência acadêmica. 

 

Durante as entrevistas com os gestores acadêmicos da USL, praticamente não se fez 

referência ao corpo técnico administrativo e, quando se fazia, esse grupo era indicado 
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como pessoal de apoio. Em todas as falas, havia o destaque para a atuação dos do-

centes, como núcleo central de uma IES.  Esse posicionamento coaduna com a defi-

nição de Parrino (2007), quando diz que toda organização tem um núcleo central que 

corresponde àquela parte que envolve os membros que realizam o trabalho básico, 

diretamente relacionado com a produção (atividade fim). Acredita que a área “meio” 

serve de suporte, mas não interfere nas decisões pedagógicas dos docentes. 

 

Ainda no que se refere à autonomia docente na USL, dois dos entrevistados têm o 

mesmo entendimento de Stewart (1998), ao ressaltarem que o profissional que traba-

lha com o conhecimento é muito diferente dos demais trabalhadores, assemelhando-

se ao profissional liberal. Os profissionais são avaliados não pelas tarefas que reali-

zam, mas pelos resultados que alcançam.  

 

Essa mesma IES acrescenta, ainda, assim como já entendia Mintzberg (2009), que, 

nesse tipo de estrutura, cada um trabalha com seus próprios clientes, sendo o poder 

derivado não apenas do fato de ser uma atividade complexa e difícil de ser supervisi-

onada por coordenadores ou padronizadas por analistas, mas também por terem 

como objetivos, atividades de grandes exigências. 

 

Os gestores acadêmicos da USL entendem que o principal foco na gestão docente é 

avaliar o rendimento da turma e não controlar o conteúdo ministrado ou mesmo a 

gestão do tempo. Acreditam ainda que o excesso de autonomia, como atualmente os 

docentes dessa IES têm, leva, em algumas situações, ao não cumprimento do calen-

dário da IES, principalmente no que se refere às avaliações de aprendizagem.  

 

Na USL, há discussão sobre o processo de avaliação de aprendizagem, mas não fere 

a autonomia, apenas para rever os critérios atuais junto ao corpo docente, sem esta-

belecer a obrigatoriedade de alterações, se for o caso. O perfil dos estudantes esti-

mula a autonomia docente, visto que são respeitosos com relação aos docentes. Há 

o direito à ampla defesa e ao contraditório, mas a decisão do professor é soberana. O 

controle existe, mas não como meio para punir.   

 

Foi observado, ainda, nas entrevistas realizadas na USL, que os líderes acadêmicos 

cuidam da parte estratégica, mas as decisões didáticas pedagógicas competem aos 
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docentes, que, mesmo que informalmente, exercem considerável poder indireto na 

estrutura organizacional. Posicionamento corroborado por Mintzberg (2009), quando 

define que o poder nesse tipo de organização está distribuído, em grande parte, no 

núcleo operacional, diferentemente do que ocorre na indústria, por exemplo, em que 

o grupo operacional, praticamente, não exerce influência nos processos decisórios, 

que ficam concentrados na alta administração. 

 

Para a dimensão Autonomia, observou-se que a aderência está atrelada à liberdade 

que possuem os docentes, no que se refere às questões didáticas pedagógicas, na 

condução de suas atividades. Essa autonomia só ficou mitigada no CL, em razão da 

tímida participação na construção dos Planos de Ensino e ementas das disciplinas. 

Ainda assim, em sala de aula têm autonomia para conduzirem os temas propostos. 

 

No que que se refere à Padronização de Habilidades  

 

Na FL, a seleção docente ocorre por meio da avaliação de habilidade e competência, 

mas pode ocorrer, em caráter excepcional, pela necessidade do curso e pela disponi-

bilidade do docente, desde que tenha o mínimo de aderência à área. Os docentes 

serão avaliados tanto pela performance quanto pela metodologia, no processo de ava-

liação institucional interna, através de pergunta específicas sobre esses temas. A FL 

entende que a habilidade não está necessariamente associada à formação, pois a 

avaliação tem comprovado que muitas vezes o docente tem larga experiência, sem 

necessariamente ter formação naquela área. O mais importante é avaliar se o docente 

tem conhecimento prático.  

 

Nesta Instituição, há um acompanhamento específico do desempenho dos docentes, 

por meio da verificação da frequência dos discentes respondentes da avaliação insti-

tucional, de forma a constatar a assertividade daquelas informações.  

 

Para o CL, a seleção padrão também é feita pelas habilidades e competências, mas 

a coordenação pode convidar um docente sem necessariamente ter aquela habili-

dade, mas que tenha disponibilidade e venha a atender a uma necessidade do curso. 

Não é a orientação institucional, mas pode ocorrer de alocar um docente sem a devida 

habilidade naquela área. O processo seletivo ocorre mediante publicação de edital e, 
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após triagem dos currículos, os pré-selecionados são avaliados por meio de micro 

aula, onde serão analisadas as habilidades daquele docente, quanto ao conteúdo da 

disciplina para a qual está sendo selecionado. Esse procedimento se aplica apenas 

para os candidatos externos. Para a seleção interna, fica a critério dos coordenadores 

avaliarem pelas informações do Lattes8 e conversa informal com os professores.  

 

Esse posicionamento das IES FL e CL pode levar a uma prática de ensino reproduti-

vista, onde a autonomia é determinada pela escassez de mão de obra adequada e 

sem habilidade requerida para a função. Essa escassez pode determinar a alocação 

docente. Se o professor assume uma determinada disciplina pela disponibilidade, a 

qualidade do conteúdo pode ser comprometida.  

 

A CPA no CL tem um funcionamento de extrema qualidade, nas palavras de um dos 

entrevistados e pela descrição e relatórios apresentados, pois avalia a didática, meto-

dologia, performance, além do cumprimento do plano de ensino e de aulas. Observou-

se, pelos relatórios, que, a despeito de não ser obrigatória, a avaliação docente-dis-

cente tem alto índice de participação, superior a 80%, tanto de discentes, como dos 

docentes. A avaliação da performance e metodologia se dá por docente e por disci-

plina. Não ocorre a meta avaliação, apenas discussão com os membros da CPA, com 

representação docente.  

 

No CL, a despeito de ter em elevado percentual de professores Mestres e Doutores 

(mais de 70%), foi demonstrado por um dos entrevistados que os melhores docentes 

são os especialistas, tanto para o ensino quanto para a extensão. Os doutores têm 

perfil voltado para a pesquisa. Os mestres são aqueles que mais se aproximam das 

duas pontas, tanto do ensino quanto da pesquisa.  

 

Na USL, não há micro aula para avaliação das habilidades, pois a IES implantou um 

programa de ampliação de carga horária dos docentes do quadro e assim evita novas 

contratações. A seleção se dá por meio da avaliação do currículo Lattes, de entrevista 

e da recomendação dos coordenadores de outros cursos, que já acompanham aquele 

docente. Inicia-se pela necessidade do curso, seguido da disponibilidade do docente, 

                                            
8 Currículo elaborado nos padrões da Plataforma Lattes, gerida pelo CNPq (Conselho Nacional de De-
senvolvimento Científico e Tecnológico. 
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mas só há contratação se o docente tiver habilidade e competência requerida para 

aquela disciplina, mediante experiência comprovada. 

 

Segundo um dos entrevistados, que também é docente da USL, esta IES só contrata 

docentes com Mestrado ou Doutorado. “Não há contratação por amizade ou indica-

ção, como se sabe que é uma prática no mercado educacional”.   

 

Esse entendimento é divergente em relação ao posicionamento de Ferreira, Nasci-

mento e Salva (2014), que, ao fazerem uma análise das políticas de gestão das IES 

privadas no Brasil, indicam que o crescimento da educação no setor privado trouxe 

novas relações e condições de trabalho para o docente do ensino superior, dentre 

elas, forma de ingresso, que passam a ocorrer, geralmente, através de convites, por 

amizade ou, até mesmo, por indicação de outros membros das IES e não porque es-

colheu ser professor.  

 

A despeito de algumas ocorrências excepcionais para contratação emergencial em 

razão da disponibilidade do docente ou necessidade do curso, ficou demonstrado que 

todas as IES pesquisadas avaliam as habilidades e competências dos candidatos para 

fazerem a alocação nas disciplinas. Os instrumentos de avaliação podem ser diferen-

tes, mas os elementos encontrados nas políticas de gestão docente das IES, carac-

terizaram a aderência dessa dimensão à Burocracia Profissional. 

 

No que se refere à Valorização da Qualificação  

 

A FL apresentou o Plano de Carreira Docente (PCD), homologado no ano de 2015, 

constando a previsão das possibilidades de progressão. Por ser um plano recente, 

ainda não teve ações efetivas, até porque a IES não tem realizado muitos reenqua-

dramentos, em razão da limitação financeira que passa no momento, impedindo, in-

clusive, de realizar a valorização qualitativa, com incentivo à formação continuada dos 

docentes. Esta IES demonstrou, na fala de todos os entrevistados, uma grande preo-

cupação com investimento na qualificação docente, porém ainda não foi possível re-

aliza-la, e tem contornado essa situação de formas diversas, com promoção de en-

contro e capacitações pedagógicas, ofertadas internamente. 
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Já o CL, apresentou o PCD, que é seguido fielmente, nas palavras dos entrevistados, 

para todos os docentes elegíveis. Esse Plano já está homologado há mais de cinco 

anos e prevê diferentes formas de progressão. Não é automático, no que se refere à 

mudança de cargo por obtenção de novo título, mas tem períodos específicos para 

esse tipo de promoção e, em cada um desses períodos, todos que comprovarem a 

obtenção de título de Mestre ou Doutor terão os enquadramentos funcionais atualiza-

dos. Há várias formas de valorização qualitativa: bolsa para graduação e pós-gradua-

ção, inclusive mestrados e doutorados realizados em outras IES; cursos no portal da 

IES, que são gratuitos, além de possibilidade de financiamento para participação em 

eventos e congressos representando a IES. 

 

Para o CL, por fazer parte de um grupo educacional, há mais facilidade de investi-

mento para o corpo docente. A parte de custo docente não faz restrição quanto à 

valorização de qualificação. Quando há cortes e contenção de despesas, busca-se 

essa redução através de outros meios, evitando redução da valorização da qualifica-

ção. O peso desses reenquadramentos tem pequeno impacto no resultado da em-

presa. Busca-se maior eficiência nas negociações com parceiros, que são prestadores 

de serviços, como da área publicitária, por exemplo. Há um programa de remuneração 

variável (RV) para os docentes, que usa, como um dos critérios, o resultado da avali-

ação (aluno avaliando docente). A cada período, todos os docentes concorrem à RV 

e, destes, 20% serão contemplados, em razão do resultado financeiro da IES e do 

desempenho desses docentes.  

 

Na USL, sempre que o docente alcança alguma titulação, automaticamente recebe 

aumento de salário, basta apresentar o novo título. Há também incentivos para a for-

mação continuada, mediante concessão de bolsas de estudos e suspensão do con-

trato de trabalho, enquanto estiver cursando programa de mestrado e doutorado. 

 

Em regra, as IES, como assinala Monteiro (1999), adotam a progressão na carreira 

(enquadramento funcional) em razão da profissionalização e formação continuada, 

associada à capacidade de resolver problema de crescente complexidade e em fun-

ção da disponibilidade de recursos da IES. 
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Na USL, há, como diferencial, o pagamento de anuênio (adicional de percentual es-

pecífico a cada ano de vigência do contrato de trabalho do docente) para os profes-

sores mais antigos. A IES tem dois PCD em andamento. Foi desenvolvido um novo, 

que preservou a condição daqueles que já estavam na IES há muito tempo. 

 

Na percepção de Ferreira, Nascimento e Salva (2014), uma das principais preocupa-

ções, provocadas pela acelerada expansão do ensino superior, diz respeito à qualifi-

cação do corpo docente, que, por sua vez, tem uma relação direta com a qualidade 

do ensino. Essa preocupação foi observada em todas as IES pesquisadas, no sentido 

de oferecer oportunidades de uma formação continuada, sempre visando à qualifica-

ção do docente. 

 

Nesta dimensão houve unanimidade nas IES pesquisadas, todas reconhecem e têm 

programas para valorizar a qualificação dos docentes, apenas a FL não implantou 

100%, por restrição orçamentária que vivia no momento da pesquisa, mas ainda as-

sim, desenvolve mecanismo de valorização. Desta forma, fica caracterizada a aderên-

cia dessa política à Burocracia Profissional. 

 

No que se refere à Descentralização  

 

Na FL, a despeito da pequena quantidade de docentes, quase não há participação 

destes na CPA – Comissão Própria de Avaliação9, no que se refere à elaboração do 

instrumento de avaliação, porém participa de todos os colegiados, o que demonstra 

que há distribuição, moderada, do poder entre os membros do corpo docente.  

 

Nesta Instituição, as decisões de cada curso são compartilhadas entre os docentes 

membros do NDE, mas a Coordenação as repassa para os demais docentes do curso. 

Nos demais órgãos colegiados, há participação dos docentes, mas não em grande 

número, pois não há previsão legal e regulatória para essa participação total. Não há 

necessidade de participação do docente na elaboração completa do PPC, visto se 

tratar de um documento estratégico. Basta que os docentes conheçam o conteúdo, 

                                            
9 Instituída pelo SINAES – Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior, e é responsável pela 
implantação e pelo desenvolvimento de processos de avaliação institucional. 
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principalmente o que está relacionado à sua disciplina e perfil do egresso, para traba-

lharem o conteúdo adequadamente para a formação dos estudantes. 

 

Essa manifestação pode estar parcialmente correta, pois não há normativa determi-

nando a participação de todos os professores nos órgãos colegiados, mas é muito 

importante que o documento guia do curso (PPC) deva ser construído e implementado 

com a participação de todo o corpo docente, podendo, se for o caso, dispensar itens 

institucionais, a exemplo de infraestrutura. 

 

A descentralização no CL quase não foi percebida, visto que as decisões estão cen-

tralizadas na matriz do grupo educacional. Localmente, a participação dos docentes é 

limitada nas instâncias colegiadas. Alguns participam e, ainda assim, não têm liber-

dade para modificar o que está sendo posto pelo modelo de ensino do grupo, o que 

caracteriza a centralização do poder decisório, das questões acadêmicas e pedagó-

gicas, na gestão central não compartilhada com o corpo docente. 

 

No CL, foi constatado que, inicialmente, havia grande preconceito com os grupos edu-

cacionais, em função da centralização das políticas docentes, mas, com o passar do 

tempo, viu-se que essa centralização ajudou na organização das IES. O plano de en-

sino vem pronto, o docente só precisa se adaptar. Há possibilidade de participação de 

todos os docentes em todas as discussões didáticas e pedagógicas, que ocorrem na-

cionalmente, através dos fóruns. As contribuições, ali apresentadas, são respeitadas.  

 

Há remuneração para participação nas instâncias colegiadas, o que pode estimular a 

participação docente. As matrizes são padronizadas em alguns aspectos, mas respei-

tando as diferenças regionais, quando sinalizadas previamente. Como não se pode 

ter a participação de todos os docentes, cada represente desses colegiados, junta-

mente com seus coordenadores, fará a disseminação de tudo que foi discutido nas 

suas reuniões.  

 

A expressão “o plano de ensino vem pronto” deve ser avaliada com parcimônia, pois 

pode significar restrição da autonomia didática pedagógica para uns ou diminuição de 

tarefa para outros.  
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Ainda no CL, as coordenações de cursos trabalham de forma colaborativa entre si e 

com os docentes. Afirmou um dos entrevistados que uma gestão centralizada traz 

muitas vantagens para o planejamento e execução das tarefas, e que o mecanismo 

de controle não tira a autonomia docente, mas vem a ajudar na estruturação dos pro-

cessos. A centralização das políticas de gestão docente por grupos educacionais, cuja 

sede não está na Bahia, não compromete a qualidade acadêmica.  

 

Os entrevistados do CL entendem que esses grandes grupos educacionais não vêm 

para comprometer a autonomia docente, por meio da centralização das decisões, mas 

para trazer uma gestão profissionalizada das áreas, que têm sido mais efetivas na 

relação qualidade x viabilidade, através dos indicadores, objetivos e metas bem defi-

nidos. Associado a isso, vem o avanço no uso das soluções de TI (Tecnologia da 

Informação), que auxilia no processo ensino e aprendizagem, bem como nos proces-

sos de apoio, dando maior celeridade e confiabilidade ao negócio. 

 

Na USL, mesmo com grande número de docentes, há possibilidade de participação 

de todos na concepção dos cursos, entretanto, nem todos participam, por não de-

monstrarem interesse, embora o número de participantes seja bastante expressivo. 

Aqueles que não são membros efetivos dos Colegiados e do NDE recebem informa-

ções de tudo que está sendo discutido e lhes é dada a oportunidade de manifestação. 

 

Na USL, além do regime de contratação como horista, há também o processo pelo 

regime de tempo contínuo, com carga horária fixa de 12, 20, 30 ou 40 horas. Esses 

docentes, além das horas de sala de aula, desenvolvem outras atividades extraclas-

ses, inclusive participação nos colegiados. Na fala de um dos entrevistados, ficou evi-

dente que o mesmo compara as políticas de gestão docente dessa IES àquelas pra-

ticadas nas Universidades públicas, com grande participação efetiva dos docentes nas 

decisões acadêmicas pedagógicas. 

 

Também para a dimensão Descentralização, foi verificada a aderências das políticas 

adotadas pelas IES pesquisadas com a Burocracia Profissional em maior ou menor 

grau. Há formação e atuação de docentes nos órgãos colegiados das Instituições, 

porém com pouca efetividade em algumas delas, como se observou no CL, que a 
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participação fica adstrita à discussão e disseminação daquilo que já foi decidido na 

gestão central da Organização. 

 

Fazendo uma síntese dessa análise vertical, havia um pressuposto que a organização 

acadêmica da IES (faculdade, centro e universidade) tinha grande probabilidade de 

contingenciar sua aderência ao modelo profissional. O que ficou demonstrado. Con-

tudo, as razões são bem distintas. Na FL, isso se dá por uma postura de ausência de 

controle da atividade docente (foco na capacidade de ensino e não no conteúdo), o 

que pode ser explicado por sua fragilidade financeira e mercadológica, por não poder 

apresentar um produto consistente, num mercado com uma competitividade cada vez 

mais dirigida por preços. Logo, sua aderência ao modelo de Mintzberg não ocorre 

pelas razões que o autor sugere (importância deste trabalhador), mas pela condição 

fragilizada da IES.  

 

No CL, temos o menor nível de aderência ao modelo, pelo uso de uma estrutura or-

ganizacional de forte orientação centralizadora, características das redes organizaci-

onais. Nesse ambiente, o papel do trabalhador do conhecimento se aproxima àquele 

adotado no regime industrial, onde o operário está restrito à sua atividade no processo 

produtivo.  

 

Na USL, é onde temos maior aderência ao modelo da burocracia profissional de Mintz-

berg. Contudo, isto ocorre, principalmente, pela sua natureza não lucrativa, que a 

aproxima das públicas, onde este modelo é, no entanto, mais evidente. Essa reflexão 

nos remete à analogia dos hospitais/médicos comparados com as IES/docentes, onde 

se observa que muitos hospitais possuem essa natureza não lucrativa. Nas IES públi-

cas, apesar de o poder do Estado se fazer presente, tornando o cenário mais próximo 

ao ideal, contudo, segue afetado pelas diversas intercorrências de uso do sistema 

educacional para fins de execução de ações políticas, que podem ou não gerar ações 

positivas para a sociedade, dependendo do governo.  

 

Após a análise vertical, fez-se a análise horizontal, onde se identificou a similaridade 

entre opiniões e posicionamento através de palavras, expressões e ideias centrais, 

que contribuíram para o entendimento do conteúdo das entrevistas.  
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Nesta análise, pouco se identificou em termos de similaridade, pois a amostra foi bem 

heterogênea. Ainda assim, a organização da gestão docente, em todas elas, são ge-

renciadas pela área acadêmica, com suporte da área de Recursos Humanos, apenas 

no que se refere às questões trabalhistas e de pessoal (benefícios, contrato, paga-

mentos, etc). 

 

Pode-se observar, em todas as IES pesquisadas, a participação docente, em maior 

ou menor grau, nos órgãos colegiados, desde aqueles específicos dos cursos, como 

aqueles Institucionais. Essa participação confirma o atendimento de mais um requisito 

regulatório da educação superior, conforme preconiza o Parecer CONAES nº 4/2010 

(BRASIL, 2010), que dispõe sobre a necessidade de participação dos professores nos 

órgãos colegiados. 

 

Nesta análise horizontal, houve, também, similaridade na consciência sobre as políti-

cas de capacitação (mesmo se não implementadas) e no papel da autonomia (em 

seus diversos níveis de autorização).  

 

Essa escassez de elementos comuns, nas entrevistas realizadas entre as IES pesqui-

sadas, demonstra que a amostra foi qualificada e bastante heterogênea, trazendo, 

assim, mais elementos a serem analisados e apresentados na parte conclusiva da 

pesquisa. 

 

E, por fim, fez-se a análise diagonal, onde o foco foi identificar os argumentos e as 

especificidades quanto às ideias, às informações e aos posicionamentos que surgiram 

no decorrer das entrevistas e que, embora não estivessem no escopo do instrumento 

de coleta, relacionam-se com a questão principal dessa pesquisa. 

 

O que emergiu nessa análise foi a compreensão da relevância do papel do professor, 

embora em algumas situações, já demonstrada na pesquisa, observe-se uma aderên-

cia da relação capital trabalho: o capital sobrepondo o trabalho e o poder de barganha 

dos profissionais do conhecimento em relação à organização. 

 

Viu-se que na análise qualitativa, seja ela vertical, horizontal ou diagonal, vários ele-

mentos foram encontrados que demonstraram o nível de aderência das políticas de 
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gestão docente das IES pesquisadas à Burocracia Profissional de Mintzberg, levando 

assim à reflexão para as considerações finais deste trabalho 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O propósito central desta dissertação foi identificar os fatores que determinam o nível 

de aderência das políticas de gestão docente das IES privadas ao modelo da Buro-

cracia Profissional de Mintzberg, precedido da medição desse nível de aderência. O 

pressuposto inicial era que as IES privadas na Bahia tinham baixa aderência à buro-

cracia profissional descrita por Mintzberg (2009). 

 

Em decorrência do tema proposto, buscou-se, na literatura, o embasamento científico 

necessário para uma melhor compreensão do fenômeno pesquisado. O referencial 

teórico explorou tanto as especificidades e contextualização da Educação Superior no 

Brasil, desde aspectos regulatórios às especificidades da função docente, bem como 

a Burocracia Profissional, que subsidiou a pesquisa de campo. 

 

Ao longo da pesquisa, buscou-se caracterizar as políticas de gestão docente à luz do 

modelo da burocracia profissional de Mintzberg, por entender que esse é o modelo 

adequado para a estrutura organizacional das IES, que têm, como grupo principal no 

núcleo operacional, os professores, responsáveis diretos pela atividade fim da orga-

nização (MINTZBERG, 2009). 

 

Antes de responder à questão central da pesquisa, foi feita a medição do nível de 

aderência das políticas de gestão docente à burocracia profissional, onde se observou 

que, das três IES pesquisadas, o Centro Universitário com fins lucrativos (CL) apre-

sentou média aderência ao modelo da Burocracia Profissional de Mintzberg e a Fa-

culdade com fins lucrativos (FL), assim como a Universidade sem fins lucrativos (USL) 

apresentaram alto nível de aderência. 

 

Na sequência, foi feita a análise qualitativa para identificação dos fatores que deter-

minam essa aderência, com destaque para a natureza jurídica, o tipo de organização 

acadêmica e a organização econômica. 
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No que se refere à natureza jurídica das três IES pesquisadas, duas eram privadas 

com fins lucrativos e uma privada sem fins lucrativos. Aquela sem fins lucrativos apre-

sentou uma estrutura organizacional bem parecida com as Universidades públicas, no 

que se refere ao regime de trabalho e organização das estruturas colegiadas. Foi tam-

bém aquela que apresentou maior aderência ao modelo da burocracia Profissional. 

Quanto mais se aproxima das Instituições públicas, maior será a aderência. 

 

O tipo de organização acadêmica (Faculdade, Centro Universitário e Universidade) 

foi o fator que apresentou menor interferência no nível de aderência das políticas do-

centes à Burocracia Profissional. Trata-se das exigências regulatórias (quanto ao re-

gime de trabalho e titulação dos docentes) que são menores para as Faculdades e 

autonomia administrativa que é maior para as Universidades. Assim, a Faculdade e a 

Universidade pesquisadas, foram aquelas que apresentaram maior aderência ao mo-

delo profissional. 

 

A organização econômica foi o fator de grande relevância na medição do nível de 

aderência das políticas de gestão docente de uma IES ao modelo da burocracia pro-

fissional. Quanto maior a força econômica e a organização em grupos educacionais, 

menor o nível de aderência à Burocracia profissional, principalmente na dimensão au-

tonomia e descentralização. Aqui, ficou reforçado o papel que o controle do capital 

exerce sobre a natureza de um empreendimento fortemente contingenciado por tra-

balhadores especialistas. No entanto, condições financeiras (FL) e controle político 

(USL) mostram-se elementos importantes para fins de aderência ao modelo da buro-

cracia profissional. A figura a seguir indica que quanto maior a força do capital, menor 

será a aderência das políticas de gestão docente ao modelo da Burocracia Profissio-

nal. 
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Figura 3 - Relação Capital x Trabalho 

Universo Capital Trabalho Aderência 

FL  
 

 

CL    

USL    

Fonte: Autoria Própria 

 

Para tanto, esse estudo atingiu o seu propósito, uma vez que respondeu à pergunta 

de origem, indicando os fatores que contribuem para a aderência dessas IES ao mo-

delo da burocracia profissional.  

 

Assim, o que se observou de peculiar na análise vertical, entre as IES pesquisadas, 

foi que, na Faculdade com Fins Lucrativos, a aderência ocorre por uma postura de 

ausência de controle da atividade docente; no Centro Universitário com Fins Lucra-

tivos, o menor nível de aderência ao modelo ficou caracterizado pelo uso de uma 

estrutura organizacional de forte orientação centralizadora - redes educacionais e na 

Universidade sem Fins Lucrativos, a maior aderência ao modelo da burocracia pro-

fissional de Mintzberg  se deu pela natureza não lucrativa, o que a aproxima das IES 

públicas. Essa aproximação retoma a analogia dos hospitais/médicos comparados 

com as IES/docentes, onde se observa que muitos hospitais possuem natureza não 

lucrativa. 

 

Já na análise horizontal, a homogeneidade, dos achados da aderência entre as IES 

pesquisadas e a Burocracia Profissional de Mintzberg, ficou caracterizada pela parti-

cipação docente, nos órgãos colegiados; pelos incentivos para as políticas de capaci-

tação, valorização e formação continuada dos docente (mesmo se não implementa-

das, no caso da IES que se encontra em momento de fragilidade econômica/finan-

ceira) e na consciência da importância da autonomia do docente nas questões didáti-

cas pedagógicas. 
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Na análise diagonal, o elemento que não esteve presente especificamente no instru-

mento de coleta nem na fala dos entrevistados, mas demonstrou relação direta com a 

aderência com a Burocracia Profissional de Mintzberg, foi a relação capital x trabalho.  

  

Esta pesquisa não se propôs a exaurir o tema, mas a gerar reflexões para novos es-

tudos, que possam contribuir para que as IES privadas venham a repensar as suas 

políticas de gestão docente e que outros estudos, a serem realizados, possam ser 

aprofundados, envolvendo um número maior de docentes das IES privadas, promo-

vendo avanços teóricos e práticos que levam à melhoria da qualidade acadêmica e 

da educação superior no Brasil. 

 

Assim, embora os dados aqui produzidos possam ser replicados em outros estudos, 

não existe a pretensão de generalizar as análises a todas as IES, ainda que da mesma 

organização acadêmica. A escolha de locus foi bastante heterogênea, mas, ainda as-

sim, há limitação, pois em uma pesquisa com outros tipos de amostra, muito prova-

velmente poderá se chegar a resultados distintos ao aqui encontrados. Sugere-se, 

ainda, como contribuição teórica, o aporte de Mintzberg, para a realização de Estudos 

das Organizações Institucionais. 
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APÊNDICE A -  MODELO DE ANÁLISE  

 

CONCEITO DIMENSÕES CONCEITO INDICADORES

A
ut

on
om

ia
 

Estrutura que se apoia na autoridade 
de natureza profissional e não 
hierárquica (poder e status do cargo). 
Essa autonomia é também 
caracterizada pelo trabalho altamente 
especializado na dimensão horizontal. 
Além disso, há pequena necessidade 
de supervisão direta dos operadores e 
esses profissionais também buscam o 
controle coletivo sobre as decisões 
administrativas que lhes afetam, 
garantindo que a linha intermediária 
seja devidamente assessorada pelos 
seus próprios pares. Esses 
profissionais buscam atender seus 
clientes à sua própria maneira, 
respeitando os padrões estabelecidos 
pela profissão (MINTZBERG, 2009). 

1 - Os professores têm autonomia para
trabalharem o conteúdo das suas
disciplinas, definirem formas de avaliação e
escolherem as abordagens do tema, sem
supervisão direta dos seus Coordenadores
de Cursos.

2 - Os professores podem fazer correção
atitudinal ao aluno, sem interferência da
Gestão Institucional.

3 - Os professores podem fazer
transferência do ambiente de ensino, sem
consulta prévia à Coordenação do curso ou
administração da IES.

4 - Os professores são livres para
administrar o tempo das aulas, sem controle
eletrônico da frequência e do conteúdo
ministrado.

P
ad

ro
ni

za
çã

o 
de

 H
ab

ili
da

de

Nesse modelo, os profissionais
coordenam seu próprio trabalho por
saberem o que esperar de seus
colegas de trabalho. A capacitação
inicial é obtida pela educação em
universidades, escolas técnicas ou
instituições que programam
formalmente as habilidades e
conhecimentos que compõem o perfil
daquele profissional. Essa habilidade
deve ser avaliada desde o momento
da seleção do profissional que atuará
no núcleo operacional (MINTZBERG,
2009). 

5 - O processo de seleção do docente, para
as disciplinas, ocorre em razão das
competências e habilidade apresentadas.

6 - O processo de seleção do docente, para
as disciplinas, ocorre em razão da
disponibilidade do professor e da
necessidade do curso.

7 - A avaliação institucional mede a
qualidade do trabalho docente (performance
e metodologia).

V
al

or
iz

aç
ão

 d
a 

qu
al

ifi
ca

çã
o 

Há forte valorização da qualificação
dos docentes, seja através da
formação continuada, com a obtenção
de título de Mestre ou Doutor, como
também do desenvolvimento através
de capacitações e treinamentos
voltados para a docência e área de
especialização do professor, podendo,
inclusive, usar essa qualificação para
fins de progressão na carreira
(MINTZBERG, 2009). 

8 - Há valorização material com
enquadramento funcional, seguindo o Plano
de Carreira Docente.

9 - Há valorização qualitativa com
premiações por mérito, incentivo à formação 
continuada e capacitações.

B
ur

oc
ra

ci
a 

P
ro

fis
si

on
al

 

10 - Há participação dos professores na
concepção dos cursos onde atuam e,
consequentemente, no processo de:
elaboração do plano de curso, elaboração
do plano das disciplinas e planos de aulas.

11 - Há participação dos docentes nas
instâncias colegiadas, com possibilidade de
modificação do processo ensino e
aprendizagem, e no planejamento do curso.D

es
ce

nt
ra

liz
aç

ão
 

Nas palavras de Mintzberg (2009),
ocorre tanto de forma horizontal como
vertical e está relacionada à forma
como a organização distribui o poder
de decisão entre seus membros. No
que se refere à descentralização
vertical, tem-se a dispersão do poder
formal cadeia abaixo da autoridade de
linha e a descentralização horizontal
ocorre quando os não-gerentes
controlam os processos de decisão.
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APÊNDICE B - INSTRUMENTO PARA REALIZAÇÃO DA ENTREVISTA 

 

Identificação 

Cargo/Função do entrevistado: 

Data 

Local 

 

Categoria Acadêmica da IES: 

Percentual de docentes com título de mestrado e/ou doutorado: 

Percentual de docentes que atuam em regime de tempo integral 

 

Qual a área responsável pela Gestão Docente:  

Recursos Humanos (      ) 

Área Acadêmica (       ) 
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Desenvolvimento 

 

 

 

Autonomia (questões de 01 a 04) 

Padronização de Habilidade (questões de 05 a 07) 

Valorização da qualificação docente (questões 08 e 09) 

Descentralização (questões 10 e 11) 

 

Discordo 

totalmente Discordo Indiferente Concordo

Concordo 

totalmente

1

Os professores têm autonomia para trabalharem o
conteúdo das suas disciplinas, definirem formas
de avaliação e escolherem as abordagens do
tema, sem supervisão direta dos seus
Coordenadores de Cursos.

2

Os professores podem fazer correção atitudinal
ao aluno, sem interferência da Gestão
Institucional.

3

Os professores podem fazer transferência do
ambiente de ensino, sem consulta prévia à
Coordenação do curso ou à Administração da
IES.

4

Os professores são livres para administrar o
tempo das aulas, sem controle eletrônico da
frequência e do conteúdo ministrado.

5

O processo de seleção do docente, para as
disciplinas, ocorre em razão das competências e
habilidade apresentadas.

6

O processo de seleção do docente, para as
disciplinas, ocorre em razão da disponibilidade do 
professor e da necessidade do curso.

7

A avaliação institucional mede a qualidade do
trabalho docente (performance e metodologia).

8

Há valorização material, com enquadramento
funcional, seguindo o Plano de Carreira Docente.

9

Há valorização qualitativa, com premiações por
mérito, incentivo à formação continuada e
capacitações.

10

Há participação dos professores na concepção
dos cursos onde atuam e, consequentemente, no
processo de: elaboração do plano de curso,
elaboração do plano das disciplinas e planos de
aulas.

11

Há participação dos docentes nas instâncias
colegiadas, com possibilidade de modificação do
processo ensino e aprendizagem, e do
planejamento do curso.

Indique em que medida concorda ou discorda com cada uma das assertivas abaixo
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APÊNDICE C - BREVE DESCRIÇÃO DO PROJETO DE PESQUISA E TERMO DE 
CONSENTIMENTO DA PESQUISA 

 

A presente pesquisa visa analisar os fatores que determinam a aderência das Políticas 

de Gestão Docente, das IES privadas no Estado da Bahia, ao modelo da Burocracia 

Profissional de Mintzberg. 

 

Pretende-se que o resultado deste trabalho traga avanços teóricos para os estudos 

organizacionais e um repensar das práticas de Gestão Docente, visando à preserva-

ção ou intensificação de práticas e políticas de qualidade acadêmica. 

 

O método utilizado será o qualitativo, baseado em entrevistas e análise de documen-

tos. O resultado final permitirá a redação da parte empírica da dissertação de mes-

trado e a publicação de artigos científicos. 

 

As entrevistas terão duração de aproximadamente 01 hora e serão gravadas, discor-

rendo principalmente sobre a autonomia didático pedagógica do professor na realiza-

ção de suas atividades acadêmicas, sejam elas, ensino, pesquisa ou extensão. 

 

A autora se compromete a não identificar a IES pesquisada, nem mesmo a identidade 

dos entrevistados, bem como não discutir os resultados confidenciais da investigação 

obtidos junto aos entrevistados. Não utilizará, sob nenhuma hipótese, qualquer dado 

ou informação que o entrevistado solicitar a exclusão e tomará as medidas cabíveis 

para prevenir a identificação acidental tanto na fase de tratamento e análise dos dados 

como na apresentação e difusão dos resultados da pesquisa. 

 

De forma a garantir o sigilo das entrevistas, todo o material (questionário, celular e 

anotações) será conservado em locais seguros, impedindo o acesso de terceiros. 

 

 

Nilzete Teixeira Santiago 

Mestranda (pesquisadora) 

 

Nome e assinatura do entrevistado 


