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RESUMO

Ensino e Pesquisa são os dois processos fundamentais de uma Universidade. Eles
são processos distintos, mas têm em comum o mesmo ator principal: o docente
universitário. Ele atua, ora no papel de professor, à frente do processo de ensino,
ora no papel de pesquisador, à frente do processo de pesquisa. O trabalho do
docente universitário nestes dois processos consiste de um conjunto de atividades
operacionais, algumas similares e outras bem distintas e específicas. Este trabalho,
para ser realizado, mobiliza um conjunto de competências. Este estudo teve como
objetivo a análise de competências que podem contribuir para uma melhor
compreensão do trabalho de docentes universitários à frente destes dois processos.
Um modelo de competências composto por treze competências comuns aos dois
papéis de um docente universitário e de uma competência específica para cada um
destes papéis foi proposto. O estudo foi realizado através de um survey, cujo
instrumento de pesquisa foi um questionário aplicado a professores doutores de
vinte e um departamentos de engenharia química de universidades públicas no
Brasil, cuja taxa de respostas obtida foi de 42,9%. Este survey avaliou as
competências de um docente, bem como um conjunto de fatores que possuem
algum tipo de influência sobre estas competências. Concluiu-se que as
competências domínio da área de conhecimento, criatividade, planejamento, ética e
proatividade possuem relevância similar para ambos os processos. Por outro lado,
as competências relacionamento interpessoal, liderança e empatia são mais
relevantes para o ensino do que para a pesquisa. E, finalmente, as competências
trabalho em equipe e flexibilidade são mais relevantes para a pesquisa do que para
o ensino. Apurou-se que o aprimoramento e a avaliação das atividades de ensino e
de pesquisa são fatores que afetam a percepção dos docentes em relação à
questão das competências. Por fim, os resultados obtidos sugerem que o
desempenho superior de algumas universidades em relação a outras pode estar
relacionado à presença de quatro competências: domínio da área de conhecimento,
criatividade, trabalho em equipe e planejamento.
Palavras chaves: competências, docente universitário, ensino e pesquisa.

ABSTRACT

Teaching and Research are two fundamental processes in a University. They are
distinct processes but they have in common the same actor: the university professor.
He acts, sometimes as a teacher, in front of the teaching process, sometimes as a
researcher, in front of the research process. The university professor’s work in these
two processes consists of a set of operational activities, some of them similar, some
of them distinct and specific. This work, to be carried out, mobilizes a set of
competences. The aim of this study was to analyze the competences that can
contribute to a better comprehension of university professor’s work in front of these
two processes. A model of competences composed by thirteen competences
common to two roles of the university professor and a specific competence to each of
these two roles was composed. The study was carried out through a survey, whose
instrument of research was a questionnaire, put into practice to twenty one
departments of chemistry engineering of public universities in Brazil, whose rate of
obtained answers was 42,9 %. This survey evaluated the professor’s competences,
as well as a set of factors that can have some kind of influence on these
competences. It can be concluded that the competences domain of knowledge area,
creativity, planning, ethics and pro activity have similar importance to both processes.
By the other hand, the competences inter personal relationship, leadership and
empathy are more important to teaching than to research. And, finally, the
competences team work and flexibility are more important to research than to
teaching. It was checked that the refinement and the evaluation of teaching and
research activities are factors that affect the perception of professors in relation to the
question of competences. At the end, the obtained results suggest that the higher
performance of some universities related to others can be connected with the
presence of four competences: domain of knowledge area, creativity, team work and
planning.
Key words: competences, university professor, teaching, research.
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1 INTRODUÇÃO

Todo trabalho, para ser realizado mobiliza em um trabalhador um portfólio de
competências peculiares a ele, fato este que também ocorre na Universidade. Nela,
ensino e pesquisa são os principais processos sob a responsabilidade de um
docente universitário sendo que cada um deles é constituído de um conjunto de
atividades e tarefas distintas que, para ser realizado, mobiliza um portfólio de
competências do docente.
Este trabalho, o de ator principal dos processos de ensino e pesquisa, o docente
universitário realiza na Universidade, uma instituição milenar, cuja razão de ser é a
difusão, produção e utilização de um dos mais nobres produtos da humanidade: o
conhecimento.

1.1 O PROBLEMA DE PESQUISA

O duplo papel de um docente universitário, ora como professor, ora como
pesquisador, tem sido objeto de estudos acadêmicos por parte de diferentes autores
ao longo dos últimos anos. Para alguns, o ensino e a pesquisa se constituem nos
dois extremos de um continuum da atividade acadêmica (BREW, 2003; BROWN,
2005; COATE; BARNETT; WILLIAMS, 2001; ROBERTSON; BOND, 2005). Para
outros, ensino e pesquisa constituem-se de atividades tão distintas que se
relacionam entre si apenas por uma linha muito tênue (HATTIE; MARSH, 1996),
atividades estas, incompatíveis de serem realizadas por um mesmo profissional
(KOURGANOFF, 1990), uma vez que os atos de ensinar e pesquisar são papéis
conflitantes (FOX, 1992).
Ensino e pesquisa, sob o ponto de vista conceitual, são processos indissociáveis,
conceito este, entretanto, questionado por muitos. Kourganoff (1990), em seu livro A
Face Oculta da Universidade questiona esta indissociabilidade entre ensino e
pesquisa e apresenta uma reflexão sobre o trabalho do docente universitário em seu
duplo papel, ora de professor, ora de pesquisador.
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Para Kourganoff (1990), ensino e pesquisa são processos distintos que exigem uma
mobilização de recursos diferentes para cada um deles e, por isso, a natureza
diversa destes processos faz com que cada uma deles exija dons diversos que,
raramente, são encontrados em uma única pessoa.
A Carnegie Foundation for the Advancement of Teaching1 realizou um survey em
diversas instituições de educação superior (IES) ao redor do mundo, no qual uma
das perguntas feitas para seus docentes foi: “Seu interesse primário está no ensino
ou na pesquisa?” (THE ECONOMIST, 1997).
Um resumo dos dados apurados encontra-se na tabela 1.
Tabela 1 – Interesse em percentual de docentes para o ensino ou para a pesquisa
Primário no
Inclinado para o Inclinado para a
Primário na
País
Ensino
Ensino
Pesquisa
Pesquisa
Alemanha
8
27
47
19
Austrália
13
25
43
9
Brasil
20
42
36
3
Estados Unidos
27
36
30
7
Inglaterra
12
32
40
15
Japão
4
24
55
17
Rússia
18
50
29
3
Suécia
12
21
44
23

Esta tabela revela uma faixa de interesses dos docentes que vai de um extremo do
interesse primário no ensino, até, o do interesse primário na pesquisa. Um fato que
se destaca é que a soma dos porcentuais dos docentes que opinaram pela
inclinação para um ou outro dos processos, é bem maior do que a soma dos
docentes dos dois extremos da tabela. Estes dados sugerem uma convivência entre
ambos os processos, o que contraria a posição extrema de Kourganoff (1990).
A realidade é que o docente é o ator principal de ambos os processos em
Universidades nas quais eles coexistem e o que se espera dele é que seja produtivo
nos dois. O ex-reitor da USP, Prof. Dr. Jacques Marcovitch, ao refletir sobre este
assunto, a partir de sua experiência pessoal, assim se expressa:
O ensino em sua dimensão superior, tem múltiplas variáveis. A principal
delas: quando alguém entra na carreira universitária encontra, desde o
mestrado, desafios à sua capacidade de ensinar. No mestrado, enfrenta
uma disciplina de didática, no doutorado defende uma tese – o que testa a
sua capacidade de comunicação – e, depois, na livre docência e no
1

Tradução: Fundação Carnegie para o progresso do ensino
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concurso para titular, também terá uma prova didática. Ninguém se tornará
um professor universitário se não tiver pendor para a atividade de ensino.
Ocorre, porém, ao longo desta carreira, um sério problema: toda a avaliação
é feita quantitativamente para a atividade do ensino e qualitativamente para
a atividade de pesquisa. O professor tem um mínimo de horas/aula a ser
alocado por semana. [...] Na atividade de pesquisa, a publicação em
revistas indexadas evidencia o juízo dos avaliadores que vão aceitar ou não
um artigo observando qualitativamente o seu conteúdo. A realidade é que,
em função desses critérios, existe, de maneira geral, uma preocupação
maior do professor com a atividade de pesquisa do que com a atividade de
ensino. Isso é preocupante. (MARCOVITCH, 1998, p. 26, grifo nosso)

Marcovitch (1998) permite analisar um outro lado do mesmo prisma desta situação.
Não são apenas “dons diversos”, conforme apregoou Kourganoff (1990), mas
também obrigações diferentes. Obrigações estas que fazem com que grande parte
dos docentes que atuam em Universidades, onde ambos os processos são
relevantes, esteja mais preocupada com suas atividades de pesquisa do que com
suas atividades de ensino, pois conforme salienta Marcovitch (1998), os professores
recebem sinais de que o elemento essencial de sua avaliação é a pesquisa.
Conclusão similar a esta foi apurada em estudos realizados em Portugal (CARAÇA;
CONCEIÇÃO; HEITOR, 2000) e nos Estados Unidos (BAKER III et al., 1998).
Um fato a ser destacado é o aparente contra-senso entre os resultados do survey
realizado e as ponderações de Marcovitch (1998), Caraça, Conceição e Heitor
(2000) e Baker III et al. (1998). De acordo com o survey, 62% dos docentes
universitários no Brasil possuem uma inclinação maior para o ensino, enquanto o
restante a possui para a pesquisa. Por outro lado, estudos revelam que esses
profissionais, na prática, acabam se dedicando mais à pesquisa do que ao ensino,
pois é na pesquisa que seus resultados são cobrados de forma mais direta. Mesmo
ciente de que o universo abrangido pelo survey citado e os universos dos estudos de
Marcovitch (1998), Caraça, Conceição e Heitor (2000) e Baker III et al. (1998) são
diferentes, o fato é que existem outras evidências que reforçam a existência deste
aparente contra-senso.
Oshagbemi (2000) estudou o grau de satisfação dos professores em suas atividades
de ensino, pesquisa e administração em um amplo survey realizado no Reino Unido,
em 1994. Ele identificou um grau de satisfação de 80% nas atividades de ensino, de
60% nas atividades de pesquisa e de 40% em cargos de chefia administrativa. Uma
de suas conclusões foi de que o grau de satisfação para ensinar é um pouco maior
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do que para pesquisar. Por que isto? Será um retrato específico do Reino Unido ou
será que conclusões similares a esta podem ser extrapoladas para demais países do
mundo?
Oshagbemi (2000) apurou satisfação, enquanto o survey da The Economist (1997)
apurou inclinação. Satisfação está relacionada com a sensação agradável que uma
pessoa tem para com o seu trabalho, enquanto inclinação revela a tendência que
uma pessoa tem para desenvolver alguma atividade. De uma certa forma, uma
pessoa satisfeita com determinada atividade é aquela que já tem uma maior
inclinação, disposição natural para esta atividade. São conceitos diferentes, mas que
apontam para o mesmo caminho, o da preferência natural de um ser humano por
uma ou outra atividade. Portanto, os dados sobre satisfação apurados por
Oshagbemi (2000) e sobre inclinação apurados no survey publicado na The
Economist (1997), indicam que a maioria dos docentes universitários possui uma
preferência, ou por ensino ou por pesquisa.
Em outro artigo, Oshagbemi (1997), com os dados do mesmo survey, apontou
alguns fatores que geram satisfação e insatisfação nos docentes universitários em
suas atividades. O fato de o professor ter maior satisfação no ato de ensinar do que
no ato de pesquisar, estaria relacionado com a maior liberdade que ele possui na
atividade de ensino, onde, ele, o professor, desde que cumpra com o conteúdo
programático do seu curso, atua como o “ator” principal de sua aulas, com ampla
liberdade sobre a forma como deve conduzi-las. Por outro lado, na pesquisa, o
docente sente-se mais cobrado, pois deve apresentar resultados concretos, seja
através de publicações científicas ou de participações em congressos, o que diminui
a sua liberdade de atuação, uma vez que aqui ele é avaliado por seus pares, o que é
muito diferente do que ser avaliado por seus alunos. A avaliação dos pares envolve
conhecimento técnico, enquanto a avaliação de seus alunos, na maioria das vezes,
restringe-se à qualidade de lecionar uma boa aula (OSHAGBEMI, 1997).
Esta reflexão preliminar revela a importância de se refletir sobre como articular, de
forma produtiva, o ensino e a pesquisa. A frase do Prof. Dr. Jorge Nagle citada na
epígrafe desta tese, serve de ponto de partida para este estudo, uma vez que:
1 - ensino e pesquisa precisam ser associados;
2 - essa associação ainda está por ser construída e
3 - esta construção é uma tarefa que cabe à Universidade realizar.
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De certa forma, passo a passo, esta associação já vem sendo construída nos
últimos anos, no Brasil (GERALDI; FIORENTINI; PEREIRA, 2003; MARCOVITCH,
1998, 2001) e no mundo (BROWN, 2005; GRIFFITHS, 2004; HEALEY, 2005;
JENKINS; HEALEY, 2005). Esta tese pretende ser mais uma das pedras desta
construção, pedra esta cujo foco está na questão das competências individuais de
docentes universitários em sua atuação nos processos de ensino e de pesquisa.

1.2 A QUESTÃO DAS COMPETÊNCIAS

Esta maior preferência que muitos docentes têm, ou para o ensino ou para a
pesquisa, pode ocorrer devido ao fato de várias atividades realizadas em seu
trabalho em nível operacional serem distintas, exigindo um portfólio específico de
características pessoais para estas atividades, ora no ensino, ora na pesquisa.
Este portfólio de características pessoais vem se constituindo, ao longo dos últimos
anos, em um campo de estudo específico: o das competências (DUTRA, 2004;
FLEURY; FLEURY, 2004; LE BORTEF, 2003; RUAS, 2005; ZARIFIAN, 2001).
Seriam as competências de um docente para a realização de suas atividades de
ensino as mesmas utilizadas para suas atividades de pesquisa? Esta pergunta
sugere que competências constituem um campo interessante para se estudar, pois
pode ser que elas sejam diferentes para o ensino e para a pesquisa.
Zarifian (2001), ao se manifestar sobre competências relacionadas às atividades de
ensino de uma forma geral, assim o fez:
O desenvolvimento da lógica competência deveria ser uma oportunidade
para que enfatize o papel do sistema educativo e dos professores na
medida em que assumem o amadurecimento das competências na e por
meio de sua responsabilidade no campo da formação de conhecimentos.
[...] Ao propormos essas análises não duvidamos do fato de que
professores e sistema educativo têm ainda progressos importantes a fazer
para integrar a educação às competências de fundo em suas práticas
profissionais e nos modos de sanção adotados nos exames. Isso faz parte
dos debates que nós, professores, precisamos enfrentar como nossa
responsabilidade específica. Seria absurdo, pensar que a “lógica
competência” concerne apenas ao mundo da empresa. (ZARIFIAN, 2001, p.
175-176, grifo nosso)
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Esta posição de Zarifian (2001), mesmo que específica para o ensino, aponta
caminhos na direção da utilização dos conceitos de competência para os processos
de ensino e pesquisa na Universidade. Ele é enfático e concordamos com ele, de
que o que ele denomina de “lógica competência” não deve ser exclusivo do mundo
empresarial, mas também, com as devidas adequações, pode vir a ser utilizado na
Universidade. Por outro lado, Zarifian (2001), analisando o que denomina de
“competência de serviço” de uma forma geral e, em seguida, especificamente para
as atividades de um professor, assim se manifesta:
A competência de serviço é, sobretudo, uma abertura e uma transformação
interna das ocupações já existentes. Não se trata de pedir a um técnico que
seja outra coisa além de um técnico, ou a um comerciário que seja outra
coisa não um comerciário, mas de sê-lo de outro modo. O que significa “de
outro modo”? Não se pode dar resposta global a essa questão, é preciso
analisá-la conforme cada categoria de ocupação. No entanto, pode-se dar
indicação geral ao que se refere à resposta procurada. [...] Quando se é
professor, desenvolver uma competência de serviço é procurar saber (e
calcular o impacto) como os conhecimentos que se transmitem poderão ser
utilizados e aproveitados pelos estudantes. (ZARIFIAN, 2001, p. 141, grifo
nosso)

E parafraseando Zarifian (2001), propõe-se então que quando se é pesquisador,
desenvolver uma competência de serviço é procurar saber (e calcular o impacto) de
como novos conhecimentos gerados poderão ser utilizados e aproveitados pela
sociedade.
Nesta sua proposta, Zarifian (2001) destaca o fato de que a responsabilidade do
desenvolvimento da competência é do profissional, uma vez que é ele, quem na
prática, realiza o seu trabalho através de um conjunto de atividades que o compõem.
Enfatiza que não se trata de realizar outras atividades, mas as mesmas de forma
diferente. Isto indica ser viável que um profissional possa analisar quais seriam as
competências que agregam valor ao conjunto de atividades operacionais que ele
executa no trabalho que está sob sua responsabilidade.
Portando, corroborando com Zarifian (2001) e com demais autores e conceitos sobre
competências de uma forma geral, dois pressupostos são então sugeridos:
(i) – que os conceitos relacionados a competências individuais são úteis para a
análise do trabalho dos docentes e
(ii) – que os docentes universitários possuem condição de avaliar o grau de
relevância de competências de cada um de seus papéis: o de professor e o de
pesquisador.
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1.3 A PERGUNTA DE PESQUISA

Ensinar e pesquisar são atividades que têm como ator principal o docente
universitário e como insumo principal o conhecimento. Ao atuar no ensino, o docente
compartilha conhecimentos com seus alunos, enquanto ao atuar na pesquisa, ele
amplia seu próprio conhecimento e o da comunidade.
O ator principal, a figura-central do processo de produção e difusão de
conhecimento em uma Universidade é o docente universitário, terminologia esta
adotada no presente trabalho, a fim de definir o seu duplo papel: o de professor,
quando estiver atuando em atividades relacionadas ao ensino e o de pesquisador,
quando estiver atuando em atividades relacionadas à pesquisa.
Em resumo, o ensino e a pesquisa constituem-se no coração da atividade de uma
Universidade e possuem como ator principal o mesmo profissional: o docente
universitário. Entretanto, cada um destes processos possui objetivos distintos.
O objetivo central do ensino é a aprendizagem dos alunos.
Este objetivo, no ensino de graduação, é atingido a partir da participação de um
estudante em um ciclo organizado e formal de aprendizado e ao seu final, o produto
obtido é um profissional qualificado.
Este objetivo, no ensino de pós-graduação, é atingido a partir da participação de um
estudante em um ciclo organizado e formal de aprendizado e ao seu final, dois
produtos distintos e simultâneos são obtidos: (i) - um profissional titulado como
mestre ou doutor e (ii) - a ampliação do conhecimento, através de uma dissertação
ou tese.
O objetivo central da pesquisa é a geração de novos conhecimentos.
Este objetivo é atingido através do trabalho continuado de pesquisa científica,
realizado com metodologia própria que lhe é específica e o seu produto principal é o
desenvolvimento científico através dos resultados produzidos e divulgados.
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Além de objetivos distintos, ambos os processos podem ser vistos sob dois prismas
distintos: (i) - o macro, relacionado às suas políticas, estratégias e regulamentações
e (ii) – o micro, relacionado com o trabalho em si e executado sob a forma
operacional por um docente.
Sob o prisma macro, ambos os processos, no Brasil, têm a sua definição legal
estabelecida pela Constituição Federal, no seu Artigo 207: “As Universidades gozam
de autonomia didático-científica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial,
e obedecerão ao princípio da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão” e
compete ao Governo Federal, através de seus Ministérios, o papel de coordenação e
articulação das atividades estratégicas de ensino e pesquisa, papel este executado,
respectivamente, pelo Ministério da Educação (MEC) e pelo Ministério da Ciência e
Tecnologia (MCT), através de resoluções e pareceres.
Como a Constituição Federal estabelece que as Universidades Brasileiras possuam
autonomia didático-científica, cabe a elas, através do seu órgão deliberativo máximo,
geralmente o Conselho Universitário, emanar normas gerais para ambos os
processos, uma vez que as normas específicas para cada um deles são emanadas
pelos colegiados que possuem esta atribuição, tais como Conselho (ou Comissão)
de Graduação, Pós Graduação e/ou Pesquisa. Portanto, as políticas, estratégias e
regulamentações para os processos de ensino e pesquisa, sejam em nível nacional,
ou seja, interno, são emanadas por órgãos diferentes.
Sob o prisma micro, voltado para o trabalho do docente, este se constitui de um
conjunto de atividades operacionais para cada um dos processos, conforme
exemplificado a seguir com algumas de suas tarefas mais comuns.
No ensino de graduação, o docente atua, principalmente, no seu papel de professor,
em tarefas tais como: preparação das aulas, a execução da aula em si e a avaliação
de seus alunos, mas também atua em menor escala no papel de pesquisador ao
orientar alunos em projetos de iniciação científica.
No ensino de pós-graduação, o docente atua como professor nas mesmas tarefas
descritas acima, só que normalmente para turmas bem menores de alunos, mas a
sua maior atuação acaba sendo como pesquisador, em tarefas tais como: reuniões
com seus orientandos, correção e avaliação da produção de seus orientandos e
participação em bancas de dissertação ou tese.
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Na pesquisa, por sua vez, o docente atua quase que exclusivamente como
pesquisador, em tarefas, tais como: a realização de levantamentos bibliográficos, a
realização da pesquisa em si, a divulgação dos resultados obtidos e a avaliação de
trabalhos de seus pares.
Neste trabalho, o foco principal está no prisma micro, ou seja, naquilo que está
diretamente relacionado com o trabalho do docente e as competências necessárias
para a sua execução, ora como professor, ora como pesquisador.
Esta descrição básica sobre os dois processos permite identificar algumas
características básicas relacionadas a eles:
(i) – são processos distintos;
(ii) – obedecem a regulamentações distintas e que são estabelecidas por órgãos
distintos, seja por parte dos órgãos governamentais ou por parte dos diversos
colegiados que compõem a Universidade e
(iii) – o docente universitário, seja no papel de professor ou de pesquisador, possui
um conjunto de atividades operacionais distintos que está sob sua responsabilidade,
o que exige dele um conjunto de competências para a sua execução.
A pergunta de pesquisa desta Tese de Doutoramento é a seguinte:
Quais competências individuais são relevantes para docentes universitários
no seu duplo papel: de professor e de pesquisador?

1.4 O OBJETO DE ESTUDO

As ponderações e reflexões até aqui realizadas permitiram apresentar a pergunta de
pesquisa que será respondida na presente tese. Entretanto, responder a esta
pergunta de uma forma geral para a Universidade, nas diversas áreas nas quais ela
atua, é um objetivo extremamente abrangente para uma tese de doutorado, que
deve se aprofundar num objeto específico de estudo para obter conclusões sólidas e
delimitar as condições de contorno do estudo através de alguns recortes.
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Um primeiro recorte focará o estudo pretendido em um departamento particular e
não na Universidade como um todo, pois:
(i) - um departamento é a menor fração da estrutura universitária para fins de
organização didático-científica e administrativa e o seu interior reproduz uma
estrutura

similar

a

da

Universidade,

apesar

dos

diferentes

tamanhos

e

responsabilidades. Algumas características que apontam indícios desta similaridade
são, por exemplo, o fato de que ambos possuem um dirigente executivo, na
Universidade, o Reitor, enquanto no departamento, o chefe de departamento; o fato
de que ambos possuem colegiados deliberativos, na Universidade, o Conselho
Universitário (ou similar), enquanto no departamento, o conselho de departamento.
Portanto, ainda que exista uma grande diferença de porte entre a Universidade e o
departamento, ambos possuem estruturas que se assemelham e
(ii) – a responsabilidade direta de organizar e administrar a grande maioria das
atividades de ensino e de pesquisa de um docente universitário é do departamento,
e não da Universidade. É no Departamento que, normalmente, é feita a distribuição
de aulas entre seus professores. É no Departamento que um pesquisador aprova
suas linhas de pesquisa e suas solicitações para aprimoramento profissional.
Portanto, o que ocorre é que, de uma forma geral, as atividades operacionais de um
docente na realização de seu trabalho, seja como professor ou pesquisador, são
analisadas e autorizadas, normalmente, em primeira instância, no departamento.
Um segundo recorte será o de delimitar o estudo a um único curso que forma um
único tipo de profissional, com algumas condições de contorno muito bem definidas,
tais como:
(i) – ser uma profissão regulamentada, consolidada e, preferencialmente, antiga;
(ii) – que a macro regulamentação de suas atividades de ensino e de pesquisa
sejam feitas pelos mesmos órgãos governamentais, que o fazem para todos os
demais cursos de uma Universidade;
(iii) – que possuam atividades de ensino e pesquisa, nas quais a estrutura geral para
ambas as atividades seja similar à maioria dos outros cursos já consolidados em
uma Universidade;
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(iv) – que suas atividades de ensino de graduação sejam avaliadas pelo Instituto
Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP), órgão do
MEC;
(v) – que suas atividades de ensino de pós-graduação sejam credenciadas e
avaliadas pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior
(CAPES), órgão do MEC e
(vi) – que os resultados de pesquisa sejam publicados em jornais científicos
relevantes, que possuam o sistema estabelecido de revisão por pares.
Dentre as várias possibilidades que atendem a estas condições de contorno, têm-se,
dentre outros, medicina, direito e engenharia.
A profissão escolhida foi a engenharia química, por ser uma área de conhecimento
deste doutorando, devido ao fato de conhecer o seu processo de ensino e pesquisa,
conhecer profissionais da área dedicados ao ensino e à pesquisa e conhecer
associações, congressos e os veículos de publicação da área.
Uma vantagem complementar de focar o estudo numa única profissão é a de
diminuir possíveis interferências externas de assuntos secundários em relação ao
assunto principal da tese – competências individuais - que possam surgir em função
de peculiaridades muito específicas de uma ou outra profissão.
Recente manifestação emanada por um grupo de trabalho no X Encontro Brasileiro
sobre Ensino de Engenharia Química (ENBEQ, 2003), indica que as reflexões
externadas por Marcovitch (1998) para a Universidade, de uma forma geral,
encontram eco particular no campo da engenharia química:
No corpo docente [de engenharia química no Brasil] é encontrada a
principal resistência para a reconstrução curricular, não só pelo despreparo
dos professores, como pela real escassez de tempo, fruto do excesso de
envolvimento com a pesquisa pela necessidade de seu crescimento
pessoal. (ENBEQ, 2003).

Esta afirmação foi resultado das discussões de um grupo de trabalho específico
sobre Diretrizes Curriculares para a Engenharia Química. Este grupo foi presidido e
relatado por professores doutores da área e contou com a colaboração de mais vinte
docentes universitários da área. É uma afirmação forte que reflete uma parte do
calor das reflexões e discussões que ocorreu no referido grupo de trabalho.
Discussão que pode ser atenuada, mas não de todo descartada. Atenuada, pois foi
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emitida em um fórum onde o foco estava no ensino de engenharia química, mas não
descartada, pois reflete, ainda que de uma forma que para alguns possa parecer um
pouco exagerada, a necessidade de um melhor preparo para o exercício das
atividades de ensino e de como conciliar isto com a produtividade científica.

1.5 OBJETIVOS

Esta tese tem como objetivo geral:
Analisar e sistematizar conceitos de competência que possam contribuir
para uma melhor compreensão do trabalho de Docentes Universitários
nos processos de Ensino e Pesquisa.
Este objetivo geral se desdobra nos seguintes objetivos específicos:
1 - Compreender se conceitos de competências podem contribuir para a análise das
atividades de um docente universitário.
2 - Mapear um conjunto de competências individuais que seja relevante para
docentes universitários para o seu duplo papel de professor e pesquisador.
3 - Classificar as competências individuais para cada um dos dois principais papéis
de um docente: professor e pesquisador.
4 - Comparar as competências individuais a fim de verificar, para cada uma, se
existe diferença no seu grau de relevância para cada um dos papéis de um docente
universitário.
5 - Analisar a influência de um conjunto de fatores sobre as competências individuais
do docente universitário.
É importante destacar que estes objetivos pretendidos serão analisados para um
universo bem delimitado: docentes de departamentos de engenharia química. No
entanto, algumas das conclusões obtidas, com o devido rigor metodológico, poderão
ser, ainda que com ressalvas, generalizadas para a Universidade.
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1.6 ESTRUTURA DA TESE

Esta tese se estrutura da seguinte forma:
O Capítulo 1 é o capítulo no qual se introduz a temática do assunto, formula-se a
pergunta de pesquisa e explicitam-se os objetivos pretendidos.
O Capítulo 2 apresenta uma revisão bibliográfica sobre a Universidade, suas
diferentes concepções e uma análise específica de seus processos principais –
ensino e pesquisa, com suas principais características.
O Capítulo 3 apresenta uma revisão bibliográfica dos principais conceitos de
competências, servindo de base para os passos seguintes da tese.
O Capítulo 4 apresenta os procedimentos metodológicos da tese e o esquema de
pesquisa elaborado.
O Capítulo 5 apresenta o modelo de pesquisa da tese, a partir de uma revisão
bibliográfica de estudos já realizados sobre competências.
O Capítulo 6 apresenta o instrumento de pesquisa com ênfase na sua construção.
O Capítulo 7 apresenta e discute os resultados da pesquisa, utilizando-se de
ferramentas da estatística descritiva e de técnicas de análise multivariada e
ressaltando os pontos relevantes apurados.
O Capitulo 8 enfatiza as principais conclusões deste estudo.
A parte final da tese consiste na apresentação das referências bibliográficas e de
apêndices com informações e resultados estatísticos relevantes.
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2 ENSINO E PESQUISA NA UNIVERSIDADE

2.1 INTRODUÇÃO

A Universidade é um ser organizacional cuja finalidade é a difusão, produção e
utilização do conhecimento, o que faz através de três processos centrais:
•

ensino, que habilita seus estudantes, ao final de um ciclo de

aprendizagem,

através

da

transmissão

e

do

compartilhamento

do

conhecimento existente disponível;
•

pesquisa, que avança para ampliar o escopo científico da humanidade,

através da criação e da ampliação dos conhecimentos atuais existentes e
•

extensão, que utiliza o conhecimento como insumo em diversas

atividades, através da prestação de variados tipos de serviços à sociedade.
Este objetivo principal, esta razão de ser da Universidade - a difusão, produção e
utilização do conhecimento – se faz a partir de um responsável direto, de um ator
principal encarregado de atuar nestes processos: o docente universitário.
O docente universitário difunde o conhecimento através do processo de ensino,
produz e o amplia através do processo de pesquisa e o utiliza para diversos fins
através do processo de extensão.
Nesta tese, o estudo do papel do docente universitário concentrou-se nos processos
de ensino e pesquisa, uma vez que o processo de extensão possui um espectro de
atividades muito amplo, dentre os quais se destacam: (i) - treinamentos técnicos
específicos a profissionais graduados, que são feitos através de cursos de
especialização de curta duração ou de cursos de pós-graduação lato sensu; (ii) –
prestação de consultorias especializadas através de convênios específicos com os
mais diversos tipos de organizações, desde a grande empresa privada até
organizações não governamentais e (iii) – prestação de serviços comunitários, como
por exemplo, através de hospitais universitários e museus. Esta leitura detalhada
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das principais atividades do processo de extensão universitária revela a sua
abrangência de atuação, que é ampla e variada, e em função disto é bem mais difícil
identificar com clareza e objetividade os limites das tarefas que um docente
universitário pode executar.
O foco deste estudo nos processos de ensino e pesquisa possui algumas evidências
que o justifica e o torna relevante:
1 – Estes dois processos são as mais relevantes atividades de uma Universidade e a
relação entre ambos apresenta aspectos controversos. (GOTTLIEB; KEITH, 1997;
VIDAL; QUINTANILLA, 2000).
2 - Uma forte relação entre ensino e pesquisa é comumente entendida como sendo
uma característica definitiva da moderna Universidade e da identidade da academia.
(CLARK, 1997).
3 - Na Universidade, estes dois processos são conduzidos pelo mesmo ator, ao
mesmo tempo e, por isto, são processos que coabitam entre si. (COLBECK, 1998).
4 – A constatação das dificuldades de um docente universitário de conciliar as
diversas atividades dos dois processos sob sua responsabilidade. (ENBEQ, 2003;
KOURGANOFF, 1990; MARCOVITCH, 1998, OSHAGBEMI, 1997, 2000)

2.2 AS CONCEPÇÕES DA UNIVERSIDADE

Drèze e Debelle (1983) realizaram na década de 60 um estudo a respeito das
concepções da Universidade. Neste estudo, eles descreveram, a partir de um
contexto cultural, histórico e político, a concepção original das Universidades em
cinco países: Inglaterra, Alemanha, Estados Unidos, França e ex-União Soviética.
Estes países foram divididos em dois grupos:
(i) - o grupo idealista, que apresenta conceitos da Universidade sob três óticas
diferentes e
(ii) - o grupo funcional, que apresenta a função da Universidade como ferramenta a
serviço do Estado sob duas óticas diferentes.
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Grupo

Concepção

Objetivo

Origem
Inglaterra
IDEALISTA
Universidade do Espírito
a idéia de Universidade. Alemanha
Estados Unidos
FUNCIONAL
Universidade do Poder
a função da Universidade. França e ex-União Soviética
Quadro 1 – Concepções da Universidade (Fonte: DRÈZE; DEBELLE, 1983)

2.2.1 Grupo Idealista: Inglaterra – Um Centro de Educação

Seu idealizador foi o inglês John Henry, também conhecido como Cardeal Newman,
que em 1852 publicou o trabalho The Idea of University, cuja idéia básica era a de
que a aspiração ao saber é natural ao ser humano.
Para ele, a tarefa primordial de uma Universidade seria a do desenvolvimento
integral de seus alunos através de uma formação mais intelectual do que
profissional, onde os alunos aprenderiam os princípios ao invés das particularidades.
Para Newman apud Drèze e Debelle (1983), a Universidade é um lugar de ensino, e
em conseqüência disto:
Descobrir e ensinar são funções distintas; são também dons distintos que
estão raramente reunidos numa mesma pessoa. (NEWMAN apud DRÉZE;
DEBELLE, 1983, p. 35).

Nesta concepção de Newman (DRÈZE; DEBELLE, 1983), a organização da
Universidade deveria possuir os seguintes objetivos:
(i) – o processo de desenvolvimento intelectual de seus estudantes que consiste em
formá-los a partir de uma visão mais generalista do que especialista, pois propõe o
autor que somente um espírito livre é capaz de relacionar o que se aprende com o
que já se sabe e, assim, adquirir a capacidade de sistematizar idéias e
(ii) – que os estudantes deveriam, preferencialmente, ser agrupados em internatos
com a orientação de tutores, ambiente este no qual eles são constantemente
desafiados a viver num espírito de aprendizado contínuo, sob a orientação destes
tutores.
O fato mais relevante desta concepção, relacionado com os objetivos desta tese, é a
afirmação incisiva de que professor é professor, e que este não deve se envolver
com pesquisa, pois pesquisar e ensinar são atividades distintas, uma vez que o
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trabalho de um professor exige dons específicos e distintos daqueles de um
pesquisador. Que dons seriam estes?
Os princípios gerais propostos para a organização da Universidade, nesta
concepção, apontam para alguns destes dons, tais como:
(i) - uma visão ampla e abrangente sobre uma série de assuntos, uma vez que o
objetivo do professor deve estar mais no ensino generalista do que especialista e
(ii) – a ênfase no relacionamento interpessoal, através de um sistema de tutoria
dotado de uma cultura humanística peculiar, no qual o professor possui
responsabilidades sobre a formação religiosa e moral, além da intelectual.
Algumas questões que surgem a partir desta concepção são: Quais seriam os dons
– competências, para fins desta tese – que são tão distintos e que raramente estão
presentes na mesma pessoa? Seriam os dons de uma visão generalista e de
relacionamento interpessoal específicos de um professor e, portanto, antagônicos ou
desnecessários para o trabalho de um pesquisador?

2.2.2 Grupo Idealista: Alemanha: Uma Comunidade de Pesquisadores

Em 1810 foi fundada a Universidade de Berlim e trabalhando nela, Wilhelm von
Humbolt enunciou um modelo, cujo principal defensor foi o intelectual alemão Karl
Jaspers que devotou anos de sua vida a defendê-la (DRÈZE; DEBELLE, 1983).
Esta concepção parte do princípio de que a humanidade aspira à verdade, e a sua
busca deve ser feita por uma comunidade de pesquisadores e estudantes, na qual
os jovens aprendem junto com os mais experientes.
Segundo Jaspers apud Drèze e Debelle (1983), só faz sentido a Universidade
prosseguir na descoberta da verdade quando reconhece a pesquisa científica como
tarefa primeira e, em função disto, a gestão da Universidade deveria priorizar os
trabalhos científicos e seus pesquisadores, considerando os seguintes princípios:
(i) - a unidade do saber, que tem como objetivo conduzir a articulação dos
conhecimentos, visando integrar os pesquisadores numa rede de relações que os
aproxima da unidade e os confronta com a totalidade e
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(ii) - a unidade da pesquisa e do ensino, que tem como objetivo conduzir o foco do
ensino universitário para a iniciação à pesquisa, pois a transmissão dos
conhecimentos e a atitude científica são essenciais ao progresso da ciência. Esta
unidade pressupõe algumas características peculiares para o estudante e para o
pesquisador. Para o estudante, que ele seja formado num ambiente de pesquisa, na
qual o foco está na sua aprendizagem a partir da aquisição de uma atitude científica,
que lhe agrega valor como ser humano e profissional. Para o pesquisador, a
transmissão dos conhecimentos e da atitude científica é essencial para o progresso
da ciência, pois a continuidade do trabalho científico exige a iniciação de novos
pesquisadores, sendo que como conseqüência disto tem-se que:
Somente o pesquisador pode, verdadeiramente, ensinar: qualquer outro se
limita a transmitir um pensamento inerte, - mesmo se estiver,
pedagogicamente ordenado – em vez de comunicar a vida do pensamento
(JASPERS apud DRÉZE; DEBELLE, 1983, p51-52).

Para Jaspers apud Drèze e Debelle (1983), a Universidade se constitui no centro de
gravidade do universo dos conhecimentos e deve se organizar através de uma
estrutura definida por áreas afins, mas baseado fundamentalmente no princípio da
liberdade acadêmica, que significa:
(i) – para o estudante que ele é responsável por si mesmo, devendo seguir seus
mestres com espírito crítico;
(ii) - para o professor que ele goza da liberdade de ensinar e pode escolher
livremente as formas de ensino e
(iii) – para a Universidade que ela deva possuir autonomia administrativa e liberdade
para se organizar e administrar.
Nesta concepção, o fato mais relevante relacionado com esta tese é a unidade da
pesquisa e do ensino, unidade esta que concebe o ensino universitário como uma
“aprendizagem da atitude científica” (DRÈZE, DEBELLE, 1983). Por um lado, isto
refuta a concepção anterior, de que raramente se encontram em uma mesma
pessoa dons para atuar como professor e pesquisador. Por outro lado, condiciona o
processo do ensino ao processo da pesquisa, pois para atuar verdadeiramente
como professor, pressupõe que é indispensável a condição primeira de ser um
pesquisador. Sendo assim, quais seriam as competências de um pesquisador que
seriam utilizadas para o exercício do papel de professor?
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Quanto à organização do trabalho, algumas das características propostas nesta
concepção são características que se encontram na Universidade atual, ainda que
parcialmente, e não na forma purista proposta pela concepção, tais como a sua
organização em atividades afins (Faculdades, Centros, Institutos e Departamentos,
entre outros) e a liberdade acadêmica, ainda que restrita a fatores organizacionais,
mas que se faz presente em razoável intensidade no ensino de pós-graduação e nos
processos de pesquisa desenvolvidos através de grupos de trabalhos nas
Universidades.

2.2.3 Grupo Idealista: Estados Unidos: Um Núcleo de Progresso

Whitehead trabalhou nas Universidades de Cambridge e Harvard e foi o principal
defensor da concepção de um núcleo de progresso, cerca de cem anos depois das
anteriores, na qual o fundamento central consiste no fato de que a sociedade aspira
ao progresso.
Para Whitehead apud Drèze e Debelle (1983), as Universidades são os principais
agentes da fusão de atividades progressivas, possibilitando que o progresso de uma
nação seja fruto da união de todos os elementos progressistas que a compõem.
Para que este objetivo seja alcançado é imprescindível que a Universidade e seus
docentes desenvolvam uma competência fundamental, a de criatividade, que:
(i) – nas atividades de pesquisa deve estar presente, por um lado na pesquisa
fundamental, voltada às disciplinas de base, e por outro lado na pesquisa
interdisciplinar, voltada ao aprimoramento profissional de seus pesquisadores;
(ii) – nas atividades de ensino deve enfatizar a aquisição imaginativa dos
conhecimentos de seus estudantes e, assim, prepará-los para uma vida profissional
longa na qual devem buscar o aprendizado contínuo e
(iii) – é o elemento chave para que ocorra a simbiose da pesquisa e do ensino,
quando conjuntamente, estudantes e professores, unem o vigor da juventude
imaginativa com a experiência da idade, o entusiasmo criador e a ciência adquirida
com o objetivo de uma reflexão inventiva sobre todas as formas do saber. Esta
simbiose funde de um lado a conservação e a transmissão do conhecimento através
do ensino, e do outro lado a geração de novos conhecimentos, através da pesquisa
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criadora, o que só é possível de ser feito em uma instituição que se dedique,
simultaneamente, ao ensino e a pesquisa, com o objetivo final do progresso da
sociedade. Sobre esta simbiose, o autor assim se manifesta:
A simbiose da pesquisa e do ensino, no seio de uma mesma instituição e na
direção das pessoas ou grupos de pessoas é preciosa para cada uma das
duas atividades. Ela permite ao ensino manter-se constantemente na crista
do progresso. Progresso esse trazido por pesquisadores a um ambiente de
pesquisa e que é um testemunho vivo do espírito de descoberta, de
evolução permanente do pensamento (WHITEHEAD apud DRÈZE;
DEBELLE, 1983, p. 67).

Segundo Whitehead apud Drèze e Debelle (1983), a Universidade deve, como
princípio fundamental de sua organização, colocar de forma deliberada todos os que
atuam na sua administração, dos escalões mais elevados aos mais simples, a
serviço dos docentes, para que estes possam se dedicar de forma eficaz à
realização de suas tarefas e como conseqüência, manter os estudantes sob a sua
influência intelectual. Como conclusão, Whitehead apud Drèze e Debelle (1983),
afirma que uma Universidade orientada por esta concepção deve ter:
A preocupação primordial de reunir um corpo docente de alta qualidade;
eficácia dos métodos de recrutamento; organização administrativa, que
facilite o trabalho dos professores; ensino que ilustre a aplicação de
princípios gerais a situações concretas; apelo aos métodos ativos;
valorização do tempo de estudantes (WHITEHEAD apud DRÈZE;
DEBELLE, 1983, p. 77).

Quanto ao papel do docente em seu trabalho, esta concepção americana se
diferencia bastante das outras duas, pois a inglesa, ao se focar no ensino,
pressupõe que ensinar e pesquisar são incompatíveis, enquanto a alemã, ao se
focar na pesquisa, pressupõe que, para ser professor, uma condição indispensável é
a de ser pesquisador.
Nesta concepção, a responsabilidade do docente universitário é a de ser uma das
pedras angulares da construção da simbiose entre o ensino e a pesquisa,
constituindo-se no ator principal de ambos os processos e possuindo ou
desenvolvendo uma competência fundamental, a da criatividade.
Quanto à organização do trabalho, o que se destaca neste modelo é a ênfase ao
fato de que o docente deve se concentrar em suas atividades fins nos processos de
ensino e pesquisa, estando todos os demais órgãos de administração da
Universidade operando para que isto de fato ocorra. Sendo assim, cabe ao docente
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possuir ou desenvolver um conjunto de competências que agregue valor às
atividades fins dos processos de ensino e de pesquisa, e não às atividades de apoio
destes processos. Uma destas competências é a criatividade. Quais seriam outras?

2.2.4 Grupo Funcional: França e ex-União Soviética

Neste segundo grupo, o funcional, a relevância está em relação aos serviços a
serem prestados à nação, a partir de duas óticas distintas: (i) - a francesa,
denominada um Modelo Intelectual e (ii) – a da extinta União Soviética, denominada
um Fator de Produção.
A estrutura de funcionamento da Universidade na França, na década de 60, época
da publicação do trabalho de Drèze e Debelle (1983), remontava às idéias que
Napoleão tinha a respeito do ensino e que deixaram profundas raízes durante cerca
de um século e meio.
Napoleão possuía uma idéia totalitária sobre o poder, que ia até a dominação das
almas, onde para ele a instrução deveria ser um instrumento a serviço da
“napoleonização” das consciências, a partir de uma instrução pública fortemente
centralizada e sob responsabilidade e vigilância do Estado, concepção esta
denominada de modelo intelectual.
De certa forma, similar aos conceitos de Napoleão, a concepção da Universidade
como um fator de produção a serviço do Estado foi desenvolvida na extinta União
Soviética, que estava interessada na finalidade e nas tarefas da educação superior
como um fator estratégico na transformação da sociedade, cujos principais objetivos
eram de formar especialistas altamente qualificados com sólida crença no marxismoleninismo e de realizar pesquisas que contribuíssem para a solidificação do
comunismo. Sendo assim, o ensino e a pesquisa deveriam ser ferramentas a serviço
do Estado, atuando dentro de um quadro ideológico preciso e com uma finalidade
social e política bem delimitada.
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Estas duas concepções que subordinam o ensino superior ao Estado, estiveram
presentes na história da Universidade de vários países, em momentos diferentes,
nestes últimos dois séculos e ainda encontram eco na atualidade em alguns países,
principalmente naqueles em que predominam regimes políticos fortes ou autoritários.

2.2.5 As concepções da Universidade e a Educação Superior no Brasil

Cada uma destas concepções são modelos teóricos de uma realidade desejada e
podem ser comparadas a bússolas que apontam caminhos a ser seguidos.
O caminho mais seguido no mundo desde a metade do século XX até os dias atuais
é o do modelo americano que, aprimorado ao longo dos anos, veio se tornando a
referência para a maioria das Universidades de destaque no mundo (OLIVEIRA et
al., 2000). Não se trata de uma concepção perfeita, mas sim do modelo que se
destacou e grande parte da razão deste sucesso ocorreu em função de seus
indiscutíveis resultados, uma vez que não há “como negar a eficiência de um
sistema que é responsável pela metade dos prêmios Nobel do planeta e por mais de
um terço da pesquisa mundial” (OLIVEIRA et al., 2000, p. 324).
Uma destas concepções seria a concepção ideal para a Universidade? Após
refletirem sobre a contribuição original da Universidade para a sociedade, através da
busca de um ideal, através das concepções da Universidade do Espírito, os autores
entendem que elas, as concepções, se perpetuam e desenvolvem valores humanos
raros e preciosos, como a cultura humanística, a pesquisa desinteressada ou a
imaginação criadora. Em seguida, respondem à pergunta:
Seria ilusório e mesmo perigoso procurar uma concepção única de
universidade. As diversas concepções conduziram a experiências originais
enriquecedoras: cada uma tem seus méritos, mesmo quando não é
transponível a outros tempos e lugares (DRÉZE e DEBELLE, 1983, p124).

A reflexão sobre estas concepções, suas influências ou características presentes no
ensino superior no Brasil se concentra nas três concepções da Universidade do
Espírito. Um resumo dos principais conceitos destas três concepções é apresentado
no quadro 2.
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Concepção
País de
origem
Aspiração da
Universidade
Foco no(s)
processos(s)
Foco na
Evolução

Centro de Educação

Comunidade de
Pesquisadores

Núcleo de Progresso

Inglaterra

Alemanha

Estados Unidos

Saber

Verdade

Progresso

Ensino

Pesquisa

Ensino e Pesquisa

do Indivíduo

da Ciência

da Sociedade

Foco maior no ensino do
que na pesquisa
Concepção
Geral

Uma educação universal e
liberal
Uma formação mais
intelectual do que
profissional.
O desenvolvimento
intelectual dos estudantes
através de um processo
com visão sistêmica.

Comunidade de
Pesquisadores e
Estudantes
Unidade do Saber
Unidade da Pesquisa
e do Ensino
Organização em
atividades afins

Pesquisa através de
múltiplas atividades
(básica e interdisciplinar)
Ensino através de
aquisição imaginativa dos
conhecimentos
Simbiose da pesquisa e do
ensino a serviço da
imaginação criadora
Corpo docente
extremamente criativo

Liberdade acadêmica para
A administração
estudantes, professores e totalmente focada para as
para a administração da
atividades de seus
Internato e tutores
Universidade.
docentes
Quadro 2 – Resumo com as principais características das concepções da Universidade do Espírito –
elaborado por este autor (Fonte: DRÈZE; DEBELLE, 1983).
Organização

A análise da identificação desta ou daquela concepção com as Instituições de
Ensino Superior (IES) no Brasil conduz, inicialmente, à apresentação da
classificação oficial destas instituições no Brasil, que sob o ponto de vista legal e
institucional, possuem suas principais definições estabelecidas na Lei 9.394/96,
posteriormente regulamentada pelo Decreto 2.306/97, onde são classificadas em
relação à natureza jurídica de suas mantenedoras e em relação a sua organização
acadêmica, conforme apresentado no quadro 3.
Os Centros Universitários e as Faculdades Integradas são IES com foco muito maior
no ensino do que na pesquisa, inclusive porque não é exigido delas que atuem na
pesquisa, o que ocorre apenas com um pequeno número de Centros Universitários.
Estas IES, na sua maioria, se assemelham à concepção de Centro de Educação,
uma vez que seu foco está no ensino e são instituições que possuem uma grande
variedade de cursos de graduação e de alunos. Por outro lado, estas instituições
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destoam da concepção na sua forma purista, pois quase todas elas, na realidade,
enfatizam mais a formação profissional do que a intelectual.
Classificação
Natureza
jurídica das
mantenedoras

Tipo
Públicas

Detalhamento
São mantidas e administradas pelo poder público
São mantidas e administradas por pessoas físicas ou
Privadas
jurídicas de direito privado.
Caracterizam-se por oferecer ensino, pesquisa e
extensão; ter autonomia didática, administrativa e
Universidades
financeira e abrir e fechar cursos e vagas sem
autorização, exceto para cursos da área da saúde.
Caracterizam-se por oferecer ensino de excelência; atuar
Centros
em uma ou mais áreas do conhecimento; abrir e fechar
cursos e vagas sem autorização, exceto para cursos da
Universitários
área da saúde.
Organização
Caracterizam-se por aglutinar instituições, tais como
acadêmica
Faculdades de diferentes áreas do conhecimento; que
Faculdades
oferecem ensino e, às vezes, pesquisa e extensão;
Integradas
dependendo de autorização do Conselho Nacional da
Educação para criar cursos e vagas.
Faculdades,
Caracterizam-se por atuar em geral em uma única área
Institutos Superiores do conhecimento, seja em ensino ou em pesquisa e
ou Escolas
dependem de autorização do Conselho Nacional de
Superiores
Educação para criar cursos e vagas.
Quadro 3 - Natureza jurídica e organização acadêmica de instituições de educação superior no Brasil
– elaborado por este autor a partir de Souza (2001).

As Faculdades, Institutos Superiores ou Escolas Superiores constituem-se em um
modelo bem específico, pois podem atuar em ensino ou em pesquisa. A grande
maioria destas instituições atua somente com ensino, portanto se assemelhando
mais à concepção de Centro de Educação. Por outro lado, um pequeno número
destas instituições, a maioria de natureza jurídica pública, atua com foco intenso na
pesquisa e em áreas de conhecimento muito específicas, assemelhando-se mais,
em princípio, à concepção de Comunidade de Pesquisadores.
Quanto às Universidades, estas merecem uma análise mais detalhada, até mesmo
porque se constituem no objeto de pesquisa desta tese. Numa primeira leitura,
apenas institucional, baseado no princípio constitucional da indissociabilidade entre
ensino, pesquisa e extensão, elas se assemelham à concepção de Núcleo de
Progresso, na qual a ênfase está na simbiose entre ensino e pesquisa e na qual a
aspiração principal da Universidade é o progresso da sociedade. Entretanto, teoria é
uma coisa e vida real é outra. Para analisar as Universidades, Steiner (2006) propôs
uma classificação baseada na que é feita pela Carnegie Foundation for the
Advancement of Teaching, instituição esta que, desde 1971, classifica as IES nos
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Estados Unidos, sendo muito respeitada pelo método utilizado e pela credibilidade
de seu trabalho. A classificação proposta é a seguinte:
(i) - Universidades de Pesquisa e Doutorado, que são aquelas que oferecem
tipicamente uma ampla gama de programas de bacharelado e estão
comprometidas com o ensino de pós-graduação até o doutorado e
(ii) - Universidades de Mestrado, que são aquelas que oferecem tipicamente
uma ampla gama de programas de bacharelado e estão comprometidas
com o ensino de pós-graduação até o mestrado (STEINER, 2006, p. 331).

Fruto desta classificação e baseado em dados da CAPES e do INEP de 2003,
Steiner (2006) apurou a existência de 39 Universidades de Pesquisa e Doutorado
(32 públicas e 7 privadas) e 52 Universidades de Mestrado (18 públicas e 34
privadas) no Brasil. Neste mesmo estudo, o autor apresentou o número de
programas de doutorado e mestrado destas Universidades, bem como o número de
teses e dissertações defendidas nestes programas, onde se constata que cerca de
90% da produção científica brasileira está concentrada nas Universidades públicas.
Esta classificação proposta por Steiner (2006) de Universidades de pesquisa e
doutorado, é corroborada pelo ex-reitor da USP, Prof. Dr. Roberto Leal Lobo (Lobo,
2004), para o qual nem todas as Universidades são Universidades de pesquisa e
nem todas as Universidades de pesquisa as realiza de forma intensa.
Estes dois tipos de Universidades propostos por Steiner (2006) possuem algumas
características das concepções alemã e americana, sendo que, provavelmente,
quanto mais intensa a atividade de pesquisa numa Universidade, maior será a sua
inclinação para a concepção alemã do que para a americana. Na realidade, somente
um exame detalhado da missão de cada Universidade, de sua cultura
organizacional, da qualidade de seu ensino, da sua produção científica e de mais
uma série de fatores, é que poderia levar a uma identificação mais precisa da
concepção com a qual cada Universidade mais se assemelha, pois a concepção do
modelo real vigente em cada Universidade possui implicações sobre o trabalho de
um docente.
O trabalho do docente universitário à frente destes dois processos constitui-se num
conjunto de atividades operacionais distintas para cada um deles, a busca da
unidade ou da simbiose entre eles passa por uma série de fatores, dentre os quais
um deles é o tema desta tese: as competências individuais. E qual seria este
conjunto de atividades? Existem muitas maneiras de descrevê-las, dependendo da
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ótica de cada autor e de sua área de trabalho. Neste trabalho, a descrição passa por
uma análise do ensino e da pesquisa vistos sob a ótica de sistemas de produção.

2.3 ENSINO E PESQUISA: SISTEMAS DE PRODUÇÃO

A modelagem do ensino e da pesquisa como sistemas de produção exige uma
reflexão preliminar sobre as concepções alemã e americana, que são aquelas cujos
conceitos mais se assemelham às Universidades que atuam em ambos os
processos no Brasil.
Na concepção alemã, a unidade da pesquisa e do ensino propõe, de forma implícita,
que não se tratam de dois processos distintos, mas de um processo único com
atividades distintas, uma vez que “os cursos ocuparão um lugar importante em
certos casos, reduzido ou nulo em outros; a ênfase será dada muitas vezes, aos
trabalhos pessoais, muitas vezes aos seminários ou discussões em grupos
pequenos, etc.” (DRÈZE; DEBELLE, 1983, p. 52).
Na concepção americana, a simbiose entre a pesquisa e o ensino, propõe, de forma
explícita, que são dois processos distintos, onde em cada um deles o docente é
estimulado a usar muita criatividade, para que ambos se retro-alimentem e, em
função disto, a simbiose ocorra.
Um fato real existe: ensino de graduação, ensino de pós-graduação e pesquisa são
constituídos, cada um deles, de um conjunto de atividades distintas e para uma
compreensão melhor se são processos únicos ou separados, a teoria de sistemas
de produção se revela útil.
Slack et al. (2002) definem que “qualquer atividade de produção pode ser vista
conforme o modelo input–transformação–output”.
Os inputs para um sistema de produção podem ser classificados em:
(i) - recursos transformados – aqueles que são tratados, transformados ou
convertidos de alguma forma (materiais, informações e consumidores) e
(ii) - recursos de transformação – aqueles que agem sobre os recursos
transformados (instalações e funcionários).
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O processo de transformação é constituído de um conjunto de atividades
operacionais que está diretamente relacionado com a natureza dos recursos de
inputs transformados e podem ser divididos em três tipos diferentes: processamento
de materiais, processamento de informações e processamento de consumidores.
Os outputs de um sistema de produção são bens e/ou serviços modificados, após
terem passado pelo processo de transformação, que geram uma saída de valor para
algum cliente (HAMMER; CHAMPY, 1993).
A análise que segue é feita em cima do modelo vigente atualmente, no Brasil para o
ensino de graduação, ensino de pós-graduação e pesquisa, modelo este
fundamentado

na

indissociabilidade

entre

ensino,

pesquisa

e

extensão,

regulamentado por Leis Federais, sendo o ensino coordenado no aspecto
estratégico pelo Ministério da Educação e a pesquisa pelo Ministério da Ciência e
Tecnologia.
Os inputs mais comuns para o ensino e a pesquisa na Universidade, de uma forma
geral, na visão do autor desta tese, são apresentados no quadro 4.
Materiais

Insumos para experimentos científicos
Objetivos da Universidade (missão, visão)
Orçamento disponível
Recursos
Informações
Registros escolares
transformados
Registro de estoque de insumos
Bibliografia ampla (periódicos, acesso a periódicos)
Consumidores
Alunos
Sala de Aulas
Laboratórios
Instalações
Biblioteca
Recursos em
Computadores
transformação
Direção
Funcionários
Corpo Docente
Corpo Técnico-Administrativo
Quadro 4 – Exemplos de Inputs para os processos de ensino e pesquisa na educação superior

O processo de transformação está diretamente relacionado à natureza dos recursos
de inputs transformados, e neste caso, é possível distinguir claramente diferenças
entre ensino de graduação, ensino de pós-graduação e pesquisa, pois:
(i) – no ensino de graduação, as atividades principais estão relacionadas com o
processamento de consumidores: alunos, cabendo ao docente atuar com muito
maior ênfase no papel de professor;
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(ii) – no ensino de pós-graduação, as atividades principais estão relacionadas ao
processamento de consumidores: alunos e ao processamento de informação:
conhecimento, cabendo ao docente atuar em ambos os papéis, ora como professor,
ora como pesquisador e
(iii) – na pesquisa, as atividades principais estão relacionadas ao processamento de
informação: conhecimento, cabendo ao docente atuar com muito maior ênfase no
papel de pesquisador.
Sendo cada processo de transformação diferente em relação à natureza dos inputs
transformados, a análise que segue separa os processos para a melhor
compreensão de cada um deles.

2.3.1 O processo de ensino

De uma forma geral, aquilo que se denomina como sendo o processo de ensino é na
realidade, algo muito mais abrangente, pois possui duas atividades que, ora são
distintas, ora são complementares entre si, associadas a este conceito: “Ensino” e
“Aprendizagem”. Na realidade, o que é denominado de processo de ensino nas
Universidades (e de forma geral, em qualquer instituição de ensino), deveria ser
mais adequadamente denominado de processo ensino-aprendizagem, o que
explicita melhor o que realmente está ocorrendo. Inúmeros autores assim o fazem
quando se referem, em suas publicações, a este processo, tratando-o como
processo ensino-aprendizagem (BAILEY; BENNET, 1996; ROWLEY, 1996; YORKE,
1997).
A visão tradicional, adotada de forma natural ao longo de centenas de anos, é a de
que o processo de ensino é de responsabilidade principal do professor.
Aparentemente, partilhando desta ótica, Jaraiedi e Ritz (1994), com vistas à
aplicação do Total Quality Management (TQM)2 no ensino de graduação de
engenharia, apresentaram um modelo para o sistema de produção ensino (figura 1).

2

Tradução: Gestão da Qualidade Total
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Input

Processo de Transformação
Output
Treinamento de todos os funcionários
Métodos de ensino
Aprendizado
Alunos
Aconselhamento
Corpo Docente e
Engenheiros
Funcionários
Orientação
(Graduados)
⇒
⇒
Tutoria e outros meios de ajuda
Orçamento
Métodos de avaliação para promoção
Recursos, Instalações
Objetivos da Universidade
Trabalhos de casa
Infra-estrutura: programas, práticas e
políticas
Figura 1 – Modelo input-transformação-output proposto por Jaraiedi e Ritz (1994)

Jauch e Orwig (1997) apresentam uma visão diferente desta primeira. Eles, ao
questionarem a aplicação dos conceitos de TQM nas atividades educacionais da
educação superior, apresentam a existência de dois conceitos distintos e diferentes
para o processo de ensino na Educação Superior e, para tal, apresentam dois
modelos distintos para este processo: o modelo de ensino (figura 2) ou o modelo de
aprendizagem (figura 3).
Para eles, o modelo de aprendizagem seria o modelo adequado para a análise dos
processos educacionais em instituições de ensino, uma vez que consideram o
modelo de ensino como representativo do modelo clássico de produção de bens,
adaptado às atividades educacionais.
Input

Processo de Transformação
Output
Professores atuando sobre os
Alunos
“Alunos” educados
estudantes “transmitindo”
⇒
⇒
(matéria bruta)
conhecimentos
Figura 2 – Modelo proposto para o processo de ensino (Fonte: JAUCH; ORWIG, 1997)
Input
Processo de Transformação
Output
Alunos (aprendiz)
Alunos-aprendizes interagindo com seus
“Pessoas”
Corpo Docente
⇒
⇒
“guias” e com os materiais educacionais
educadas
Material educacional
Figura 3 – Modelo proposto para o processo de aprendizagem (Fonte: JAUCH; ORWIG, 1997)

Masetto ao analisar as atividades exercidas por um docente universitário na prática
do ensino de graduação assim se manifesta:
[...] não se tem consciência na prática de que a aprendizagem dos alunos é
o objetivo central dos cursos de graduação e o nosso trabalho de docentes
deve privilegiar não apenas o processo de ensino, mas o processo de
ensino-aprendizagem, em que a ênfase esteja presente na aprendizagem
dos alunos e não na transmissão de conhecimento por parte de professores
(MASETTO, 2003b, p. 12)
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Falar do processo de ensino, seja na graduação ou na pós-graduação é, portanto,
falar de ensino e aprendizagem.
Para Sirvanci (1996), o aluno, durante o seu curso, desempenha um duplo papel:
inicialmente, como cliente e depois como trabalhador. O aluno assume o papel de
cliente quando recebe de seu professor o conhecimento transmitido e assume o
papel de trabalhador quando investe seu tempo no processo de aprendizagem,
estudando para, então, demonstrar seus conhecimentos através de testes ou
exames. Opinião similar a esta é a manifestada por Kanji e Tambi (1999), que ora
classificam o aluno como cliente externo das atividades nas quais ele é o receptor de
um serviço prestado (transmissão de conhecimento), ora classificam o aluno como
cliente interno, em relação ao seu próprio aprendizado, uma vez que é ele (o aluno)
que, após receber o conteúdo que lhe é transmitido, deve então trabalhar para que a
aprendizagem possa ser mais efetiva.
Kanji e Tambi (1999) denominam o aluno de “parceiro educacional” e Sirvanci (1996)
é mais explícito ao denominá-lo de “trabalhador” de seu próprio aprendizado. O fato
é que ao falar do processo de ensino, uma de suas características fundamentais é a
efetiva participação do aluno como agente de seu próprio aprendizado.
Os processos de transformação que ocorrem no ensino de graduação e de pósgraduação têm uma grande diferença em relação ao trabalho efetuado pelo aluno no
seu aprendizado. No primeiro, ele adquire conhecimentos que o habilitam ao final de
um ciclo determinado a estar apto para o exercício de uma profissão, enquanto no
segundo ele adquire conhecimentos, mas com a finalidade de produzir novos
conhecimentos, pois para concluir o seu ciclo de aprendizado deve ser aprovado
não apenas em função dos conhecimentos adquiridos nas disciplinas cursadas mas,
principalmente, em função da produção de uma dissertação ou de uma tese, na qual
contribui para a ampliação do escopo científico da sociedade.
Sendo assim, o produto principal do ensino de graduação é um aluno graduado,
enquanto num curso de pós-graduação, dois são os produtos principais: um aluno
titulado (Mestre ou Doutor) e uma dissertação ou tese.
As Figuras 4 e 5 apresentam as modelagens propostas por este autor para os
sistemas de produção de ensino de graduação e ensino de pós-graduação,
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respectivamente, construídos baseados nas considerações de Jauch e Orwig (1997),
Kanji e Tambi (1999), Masetto (2003b) e Sirvanci (1996). Nessas modelagens,
percebe-se que os inputs são muito semelhantes, com uma única diferença que é o
grau de instrução do aluno, mas as diferenças essenciais aparecem nas atividades
desenvolvidas pelo docente, ora como professor, ora como pesquisador e,
principalmente, nas saídas destes sistemas de produção que são diferentes.
Input
Alunos
(Aprendiz)
Conhecimento
Corpo Docente
Funcionários

⇒

Processo de Transformação
Atividades do Professor
Preparação de Aulas
Condução das Aulas
Elaboração, Aplicação e
Correção de Avaliações
Esclarecimento de Dúvidas de Alunos
Orientação de Trabalhos
de Conclusão de Curso

Output

⇒

Aluno Graduado

Objetivos da Universidade
Orçamento disponível

Atividades do Aluno
Aprendizagem, através de sua
Instalações físicas
dedicação ao estudo, da elaboração e
Equipamentos
apresentação de trabalhos e
Acervo bibliográfico
participação em avaliações.
Figura 4 – Sistema de produção para o ensino de graduação na Universidade
(elaborado por este autor)
Input

Processo de Transformação
Atividades do Professor
Preparação de Aulas
Condução das Aulas
Elaboração, Aplicação e
Correção de Avaliações
Esclarecimento de Dúvidas de Alunos

Aluno Graduado
Conhecimento
Corpo Docente
Funcionários
Objetivos da Universidade
Orçamento disponível
Instalações físicas
Equipamentos
Acervo bibliográfico

⇒

Atividades do Pesquisador
Orientação da Dissertação ou Tese
Participação em Bancas
Atividades do Aluno
Aprendizagem, através de sua
dedicação ao estudo, da elaboração e
apresentação de trabalhos e
participação em avaliações.

Output

Aluno Pós
Graduado
Mestre ou Doutor

⇒

Ampliação do
Conhecimento
Dissertação ou
Tese

Aprendizagem, através da elaboração
de uma Dissertação ou Tese
Figura 5 – Sistema de produção para o ensino de pós-graduação na Universidade (elaborado por
este autor)

50

2.3.2 O processo da pesquisa

Na pesquisa, a maioria dos inputs necessários para este processo são os mesmos
do ensino, mas existe um que é fundamentalmente diferente em relação ao nível
com que o docente deve atuar em relação a ele: o conhecimento atual disponível.
O conhecimento é o insumo fundamental deste processo de transformação, no qual,
dentre as atividades operacionais nele realizado, algumas das mais comuns são:
revisões bibliográficas, elaboração de projetos de pesquisas, escolha do método
científico, realização da pesquisa em si, divulgação dos seus resultados e avaliação
de trabalhos dos pares como referee de congressos ou jornais científicos.
Na pesquisa, o principal output é a produção e divulgação de novos conhecimentos
para a comunidade científica, seja através de publicações em anais de congressos
ou em revistas científicas ou da obtenção de patentes.
O produto final deste processo é muito bem definido: conhecimento.
Um ponto central a ser destacado é que a pesquisa científica, exceto aquela
realizada no ensino de pós-graduação, onde o trabalhador principal é o aluno, é uma
atividade centrada na pessoa do pesquisador, sendo ele o responsável direto pela
quase totalidade das atividades deste processo de produção.
A Figura 6 apresenta as principais características do sistema de produção para o
processo da pesquisa, na visão do autor deste trabalho.
Input

Processo de Transformação
Atividades do Pesquisador
Revisão bibliográfica
Elaboração de projetos de pesquisa
Escolha do método científico
Coleta e Análise de Dados
Interpretação de Dados

Conhecimento disponível
Parceiros de pesquisa
Funcionários
Objetivos da Universidade
Orçamento disponível
Instalações físicas
Equipamentos
Acervo bibliográfico

⇒

Apresentação de Trabalhos
em Congressos

Output

⇒

Conhecimento

Publicação de Artigos
em Revistas Científicas
Revisão de trabalhos científicos de
pares e emissão de pareceres

Obtenção de Patentes
Figura 6 – Sistema de produção para a pesquisa na Universidade (elaborado por este autor)
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2.3.3 Ensino e Pesquisa: Processos únicos ou distintos

Uma visão ideal destes três sistemas de produção apresentados seria aquela na
qual a unidade da pesquisa e do ensino se fizesse presente. Entretanto, este não é
o retrato de nossas Universidades no Brasil, pois por um lado, a própria organização
da Universidade os diferencia ao criar os Conselhos (ou Comissões) de Graduação,
de Pós-Graduação e/ou Pesquisa, e ao tratá-los, na maioria das vezes, seja no nível
dos Conselhos, das Pró-Reitorias ou dos Departamentos, separadamente.
Por outro lado, visto sob a ótica do trabalho do docente, são processos complexos
do ponto de vista operacional, pois possuem algumas características comuns, mas
também possuem algumas características fundamentais que os diferencia um dos
outros.
Esta análise dos sistemas de produção: ensino de graduação, ensino de pósgraduação e pesquisa científica, permite concluir que, na forma como se encontram
estabelecidos e em funcionamento nas Universidades do Brasil atualmente, são
processos distintos, mas por outro lado não são processos estanques em si
mesmos, pois possuem áreas de superposição, sendo que a principal delas se
encontra no ensino de pós-graduação, onde o docente atua nos seus dois papéis: o
de professor e o de pesquisador.
Na realidade, a relação entre eles tem se revelado controversa na academia, na qual
se encontram posicionamentos nos dois extremos, desde a não existência de
nenhum relacionamento, até a existência de um relacionamento sinérgico entre eles.
Uma análise desta discussão é a que segue.

2.4 A RELAÇÃO ENTRE ENSINO E PESQUISA

Ensino e pesquisa são os processos centrais de uma Universidade, entretanto o
relacionamento entre eles, bem como a força e a natureza deste relacionamento,
vem sendo objeto de estudo da academia, já há cerca de dois séculos, pois algumas
das concepções de Universidade têm a sua origem no século XIX.
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Visto sobre o olhar destas concepções, uma delas aponta para a existência do não
relacionamento entre elas (inglesa), enquanto as outras duas, de formas distintas,
apontam para um alto relacionamento entre elas, de certa forma o mais sinérgico
possível (alemã e americana).
A não existência de um relacionamento entre ensino e pesquisa é apontada na
concepção inglesa ou nas reflexões de Kourganoff (1990) que afirma que: “[...] o
ensino e a pesquisa são duas atividades com finalidades distintas. Por isso exigem
disposições, motivações e competências muito diversas” (KOURGANOFF, 1990, p.
46, grifo nosso). Além disto, ele, ao comparar o que denominou de características
específicas de um pesquisador autêntico versus as características específicas de um
educador autêntico, assim se manifesta:
Enquanto o cientista autêntico busca o prazer de descobrir, o professor
autêntico busca o prazer de compreender, para ele mesmo e, sobretudo
para os outros. O bom professor não se limita a transmitir explicações
correntes, mas busca encontrar novas explicações: mais claras, mais
elegantes, mais modernas (KOURGANOFF, 1990, p. 52).
No limite, poder-se-ia dizer que o dom para o ensino se caracteriza pela
capacidade de descer ao nível dos fracos para ajudá-los a se alçarem a um
nível mais elevado. Inversamente, o dom para a pesquisa se caracteriza
pela capacidade de montar sobre os ombros dos gigantes para ver mais
longe que eles, segundo a célebre frase de Newton (KOURGANOFF, 1990,
p. 55).

O posicionamento de Kourganoff (1990) sobre a não existência de um
relacionamento é incisivo e a sua argumentação é, no mínimo, coerente. Entretanto,
é importante ressaltar que são argumentos emanados na década de 60 e carregam
consigo um viés por terem sido emitidos em relação ao sistema universitário francês,
que na época em que ele, Kourganoff (1990), escreveu seu livro, ainda vivia sob
forte influência dos conceitos totalitários de Napoleão. Na realidade, no mínimo, suas
idéias exprimem conceitos que permitem refletir sobre o que idealmente seria um
“educador autêntico” ou um “pesquisador autêntico”, e por isto, em princípio,
contribuem para compreender as competências de um ou de outro.
Quais seriam as possíveis razões para a não existência de um relacionamento entre
ensino e pesquisa? Para alguns autores, ensino e pesquisa são processos
conflitantes (CLARK, 1987; KERR, 1963), pois são muito mais concorrentes entre si
por tempo e recursos do que cooperativos (FOX, 1992).
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Existe o conflito entre estes processos? A resposta depende da ótica em que se olhe
para eles. Sim, o conflito pode existir, algumas vezes por razões objetivas, tais como
o excesso de atividades em ambos os processos, o que conduz a uma intensificação
do trabalho do docente e isto gera desgastes. Por outro lado, o conflito pode existir
por razões subjetivas, particularmente quando um docente tem uma preferência
explícita por um dos dois processos e, neste caso, o processo no qual o docente
atua apenas por obrigação, torna-se para ele um fardo.
Mas seriam estas possíveis razões fatos concretos para que se negue a existência
do relacionamento entre estes processos? Em princípio, na opinião deste autor não,
entretanto o que ocorre é que a relação entre ensino e pesquisa tem-se revelado, ao
longo dos anos, controversa na comunidade acadêmica (BAKER III et al., 1998;
MARSH; HATTIE, 2002; THOMAS; HARRIS, 2001) e permitindo assim que posições
se formem de ambos os lados.
Na atualidade, a existência de um relacionamento entre ensino e pesquisa, ainda
que às vezes muito tênue, é aceita pela maior parte da comunidade acadêmica,
sendo que a força e a natureza deste relacionamento é o que vem sendo muito
estudado, sob vários aspectos.
Gibbs (2001) defende a existência de um relacionamento entre ensino e pesquisa,
mas com mecanismos que podem levar ao conflito ou à sinergia, mecanismos estes
que ainda não estão devidamente estruturados, sendo que, na sua opinião, o
fortalecimento deste relacionamento, na atualidade, consiste mais em uma aspiração
da academia do que uma realidade.
Jenkins e Healey (2005), após efetuarem uma análise de várias pesquisas sobre o
relacionamento entre ensino e pesquisa, concluíram que ele existe, mas que precisa
de uma reengenharia para o seu fortalecimento e que ainda há muito para ser feito a
este respeito.
Para Brown (2005), ensino e pesquisa constituem-se em dois extremos de um
continuum e existe um relacionamento entre eles, embora a força deste
relacionamento seja problemática, pois não é somente intelectual, mas possui outros
componentes, tais como a cultura organizacional e até mesmo interesses políticos.
Conclusões semelhantes a esta foram obtidas por Coate, Barnett e Williams (2001) e
Robertson e Bond (2005), que em seus estudos concluem que esta variação ao
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longo de um continuum pode ir desde nenhuma relação até uma relação integrada,
dependendo de um grande número de fatores.
Quanto à força deste relacionamento, estudos apontam em direções opostas. Um
fraco relacionamento foi apurado por Hattie e Marsh (1996), que após uma metaanálise de outros estudos realizados sobre o tema, concluíram que a crença de que
ensino e pesquisa estavam entrelaçadas inextricavelmente é um mito resistente,
pois estes dois processos possuem apenas uma ligação muito fraca entre si, que
eles denominaram de frouxamente ligados e cuja força desta ligação tende a zero.
Por outro lado, Allen (1995) também utilizou uma metodologia de meta análise para
resumir os resultados de cerca de quarenta estudos quantitativos relacionados com
este relacionamento e concluiu que existe uma pequena correlação positiva entre a
produtividade da pesquisa e a eficácia do ensino. Conclusão similar foi apurada por
Elton (2001) que identificou um relacionamento positivo entre ensino e pesquisa,
mas sob condições particulares, caso a caso, em função de características
específicas da cultura organizacional da Universidade ou do Departamento.
Quanto à natureza deste relacionamento, estudos têm sido realizados e têm
constatados alguns fatores relevantes que interferem no mesmo.
Vidal e Quintanilla (2000) pesquisaram o grau de relacionamento entre ensino e
pesquisa na Espanha a partir de uma visão institucional. Estes pesquisadores
utilizaram duas fontes de dados distintas para seu estudo: uma entrevista aberta
com 36 pesquisadores e uma análise documental minuciosa de relatórios de autoavaliação de 10 Universidades públicas na Espanha.
Estes pesquisadores propuseram um modelo para a análise do grau de
relacionamento entre ensino e pesquisa, modelo este que tem como premissa que o
relacionamento entre ensino e pesquisa existe e consiste em um sistema dinâmico,
no qual é possível encontrar diferentes modelagens para este relacionamento.
As principais conclusões destes autores foram:
(i) - que é difícil se dedicar à pesquisa quando existem muitas atividades de ensino
para fazer, pois alguns aspectos relacionados ao ensino, tais como, várias
disciplinas, turmas enormes de alunos ou horários desfavoráveis, dificultam uma boa
atuação em pesquisa;
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(ii) – que é mais fácil pesquisar quando as atividades de ensino estão relacionadas
com as atividades de pesquisa e
(iii) – que as atividades de pesquisa, de uma forma geral, conduzem a uma melhoria
na qualidade do ensino, mas o contrário não ocorre.
A principal conclusão destes autores foi a de que a relação entre ensino e pesquisa
flui bem, principalmente no sentido da pesquisa para o ensino. Em outras palavras,
eles concluíram que quanto maior o esforço para melhorar a qualidade e a atividade
da pesquisa, maior será a qualidade do ensino.
Thomas e Harris (2001) ao analisar, na Inglaterra, as possíveis conexões existentes
entre ensino e pesquisa, concluíram que para um docente o fato de trabalhar com
pesquisa realça a sua satisfação na vida acadêmica e pode também contribuir para
melhorar a experiência educacional de seus alunos. Ressaltaram, porém, que este
potencial benefício para os alunos poderá ser maximizado somente se potenciais
impactos negativos do trabalho em pesquisa forem cuidadosamente gerenciados.
Gottlieb e Keith (1997) realizaram um amplo survey, cujo objetivo era examinar a
complexidade do nexo entre ensino e pesquisa em IES, a partir da visão de
docentes de oito países: Alemanha, Austrália, Coréia do Sul, Estados Unidos,
Inglaterra, Israel, Japão e Suécia, onde colheram 13.984 questionários respondidos.
As principais conclusões que estes autores chegaram foram as seguintes:
(i) – que ensino e pesquisa não são contraditórios na vida de um docente;
(ii) – que o envolvimento do docente em pesquisa afeta favoravelmente o seu
desempenho no ensino e
(iii) – que alguns atributos do ensino, tais como, excesso de cursos ou de alunos,
afetam negativamente o desempenho do docente na pesquisa.
Corroborando, em alguns aspectos, com os autores acima, vários estudos
qualitativos focados nas percepções e experiências de docentes têm apontado para
uma forte crença na existência e na necessidade de uma relação simbiótica entre
ambos os processos, no qual o envolvimento em pesquisa realça o ensino e, num
grau menor, o envolvimento em ensino estimula a pesquisa (JENSEN, 1988;
ROWLAND, 1996).
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2.5 REFLEXÃO

A discussão da relação entre ensino e pesquisa é um assunto ainda em construção
na academia. A análise do duplo papel de um docente universitário como ator
principal destes processos, caminha ao lado de um amadurecimento da
compreensão da relação existente entre eles.
Se para alguns autores não existe relacionamento entre ensino e pesquisa, pois os
mesmos são processos conflitantes, a maioria dos estudos, em especial os mais
recentes, aponta que os processos não são totalmente conflitantes, mas possuem
alguns pontos de conflito, dentre os quais se destaca a intensificação do trabalho,
fato este que ocorre quando um excesso de atividades no ensino, tais como,
excesso de carga horária ou turmas de alunos muito grandes, prejudica o trabalho
do docente na pesquisa e constitui-se num fator que prejudica o relacionamento.
Por outro lado, um aspecto que favorece a existência do relacionamento é o fato de
que o trabalho de um docente na pesquisa contribui para a melhoria de suas
atividades no ensino, aspecto que encontra eco, ainda que de forma parcial, na
concepção alemã.
Quanto aos demais fatores apontados, ainda não se constatam conclusões sólidas
sobre os mesmos, sendo um deles se o envolvimento no ensino realça as atividades
de pesquisa. Para Vidal e Quintanilla (2000) não, enquanto para Jensen (1988) e
Rowland (1996), sim, este envolvimento estimula uma melhoria no ensino, mas em
grau bem menor do que aquele da pesquisa sobre o ensino.
Na realidade, este duplo papel do docente universitário à frente dos processos de
ensino e pesquisa trata-se de um tema complexo e em permanente reflexão e
construção. A contribuição que este trabalho pretende dar a este tema é a busca da
identificação de competências que possam agregar valor ao docente na realização
de suas atividades, ora como professor, ora como pesquisador.
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3 COMPETÊNCIAS

3.1 INTRODUÇÃO

O trabalho de um docente constitui-se de um conjunto de atividades operacionais
inserido em cada um dos sistemas de produção no qual ele atua: ensino de
graduação, ensino de pós-graduação e pesquisa.
Uma análise mais amiúde da execução destas atividades operacionais revela
similaridades e diferenças entre elas, o que conduz o docente a mobilizar um
conjunto de competências distintas para cada uma delas.
Para compreender melhor esta situação, dois exemplos são apresentados, um para
o papel de professor e outro para o de pesquisador, nos quais para em cada um
deles, duas competências necessárias para a situação proposta são identificadas.
Comunicação e flexibilidade são necessários para um docente no seu papel de
professor. Quando ele está ministrando uma aula, a comunicação, na maioria das
vezes, de forma oral, é importante para que ele possa transmitir conhecimentos,
enquanto a flexibilidade permite que ele possa alterar o rumo de uma aula, às vezes,
em função do perfil da turma ou de dúvidas de seus alunos.
Planejamento e criatividade são necessários para um docente no seu papel de
pesquisador. Quando ele está elaborando um projeto de pesquisa para ser
submetido a órgãos de fomento, o planejamento permite organizar as idéias de
forma lógica e seqüencial, enquanto a criatividade permite apresentar uma proposta
inovadora.
As duas competências apontadas para cada um dos papéis e atividades propostas
são necessárias e importantes para os exemplos apresentados, mas não são as
únicas que são exigidas do docente nestas atividades. Outras também o são.
Por acaso, não precisaria o pesquisador da competência de comunicação e de
flexibilidade na elaboração de seu projeto de pesquisa? Sim, ele precisaria de
ambas, mas de forma diferente. Neste caso, ele precisaria da competência de
comunicação mas com ênfase na comunicação escrita e a flexibilidade com ênfase
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no vai-e-vem das idéias que ocorre ao escrever e re-escrever um projeto de
pesquisa, até a sua forma final.
Por acaso, não precisaria o professor das competências de planejamento e de
criatividade para ministrar as suas aulas? Sim, ele precisaria de ambas, mas a de
planejamento seria usada muito menos durante a execução da aula em si e mais na
sua preparação. A criatividade seria usada para inovar a sua apresentação durante
a aula, quando fosse necessário.
Pois bem, em ambos os exemplos apresentados, as quatro competências são
utilizadas, só que para cada uma das atividades exemplificadas elas são exigidas:
(i) - em graus de relevância diferentes, como é o caso da maior importância do
planejamento na elaboração de um projeto de pesquisa do que na execução de uma
aula e
(ii) – de formas diferentes, como é o caso da comunicação, com ênfase na
habilidade oral quando no papel de professor e da habilidade escrita, quando no
papel de pesquisador.
Haveria nos exemplos apresentados, competências com grau de relevância similar
para ambas as atividades ou muito específicas para uma ou outra? Em princípio,
sim, o conhecimento em si e a ética são competências que são aparentemente
mobilizadas em grau de relevância similar para ambas as atividades. Por outro lado,
competências afeitas a relacionamentos pessoais são bastante utilizadas por um
professor durante a sua aula, enquanto o pesquisador, pouco as utilizará na
elaboração de um projeto de pesquisa. O contrário ocorre com a destreza que se
exige de um pesquisador sobre o conhecimento de método científico na elaboração
de seu projeto de pesquisa, competência esta praticamente dispensável a um
professor durante a sua aula.
Portanto, qualquer que seja a atividade de um docente, ela sempre mobiliza alguma
competência, ou um conjunto delas.
Este capítulo apresenta os principais referenciais teóricos sobre este tema.
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3.2 A TEMÁTICA DE COMPETÊNCIAS

Competência não é um conceito novo (ROPÉ; TANGUY, 1997) e o seu uso vem
sendo cada vez mais disseminado, sendo que, historicamente, este conceito evoluiu
a partir de dois referenciais distintos: competências do indivíduo (BOYALTIZS, 1982;
DURAN, 1999; McCLELLAND, 1973) e competências da organização (HAMEL;
PRAHALAD, 1995, RUAS; 2005).
Recentemente, autores têm analisado conjuntamente ambos os referenciais, a fim
de compreendê-los melhor (HOFFMAN, 1999; WOODRUFFE, 1991, apud FLEURY;
FLEURY, 2004) e identificar pontos de convergência entre eles (DUTRA, 2004;
FLEURY; FLEURY, 2004; MOORE et al., 2002; ZARIFIAN, 2001).
A evolução histórica deste conceito possui dois trabalhos acadêmicos que se
tornaram referenciais: o de McClelland (1973), em relação às competências
individuais e o de Prahalad e Hamel (1990), em relação às competências
organizacionais.
Quanto às competências individuais, o trabalho de McClelland (1973) tornou-se uma
referência ao criticar o uso de testes de quociente intelectual como instrumentos
capazes de predizer o potencial de sucesso dos empregados em uma organização e
apontar a necessidade de avaliar as suas competências.
Quanto às competências organizacionais, o trabalho de Prahalad e Hamel (1990)
introduziu o conceito de competência essencial (core competence), através do qual
demonstraram que as empresas bem-sucedidas e extremamente competitivas, eram
mais que portfólios de negócios, eram portfólios de competências.
Estes trabalhos despertaram, de forma significativa, o interesse pelo tema e ao longo
das últimas décadas, diferentes abordagens convivem simultaneamente em cada
momento histórico, sendo praticamente impossível traçar uma linha do tempo
precisa sobre a evolução do conceito (MATURO, 2005).
Etimologicamente, o termo competência vem do latim competens: “o que vai com, o
que é adaptado a” (LE BORTEF, 2003). Mas esta definição etimológica da origem da
palavra revela muito pouco da abrangência da sua conceituação.
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Na língua portuguesa, a palavra competência, no Dicionário Houaiss (HOUAISS,
2006), possui vários significados, dos quais alguns são aqui apresentados:
1 - aptidão de uma autoridade pública de efetuar determinados atos.
2 - poder detido por um indivíduo, em razão do seu cargo ou função, de
praticar atos próprios deste ou desta.
3 - capacidade que um indivíduo possui de expressar um juízo de valor
sobre algo a respeito de que é versado; idoneidade.
4 - soma de conhecimentos ou de habilidades.
5 - indivíduo de grande autoridade num ramo do saber ou do fazer;
notabilidade.

Relacionado com os objetivos deste trabalho, a definição mais próxima é a quarta,
ainda que revele muito pouco sobre a abrangência e a complexidade com que o
assunto vem sendo tratado na atualidade na academia e no meio organizacional.
Como grande parte da bibliografia consultada encontra-se na língua inglesa, foi
observado que nesta língua, ora alguns autores se referem a ”competence”, ora
outros se referem a “competency”. Em função disto, foram consultados dicionários
da língua inglesa, nos quais se verificou que a palavra competência somente é
encontrada como “competence”, estando a palavra “competency” indicada como
sinônimo da primeira, conforme os seguintes exemplos:
Competence - “the quality or state of being competent” 3
Competence - “the ability to do something well” 4()
Woodruffe, 1991 apud Fleury e Fleury (2004), explica que competency está
relacionada com as dimensões de comportamento vinculadas a um desempenho
competente, enquanto competence está relacionado com as áreas do trabalho no
qual uma pessoa é competente (quadro 5).
Competency
Competence
Características do indivíduo
Desempenho no cargo
Conjunto de conhecimentos, habilidades e atitudes.
Resultados, produtos
Input
Output
Soft
Hard
Quadro 5 - Definições de “competency” e “competence” – (Fonte: WOODRUFFE apud FLEURY;
FLEURY, 2004)

3
4

Tradução: a qualidade ou estado de ser competente. (Fonte: MERRIAM, 1994)
Tradução: a habilidade de fazer alguma coisa bem (Fonte: CAMBRIDGE, 2005)
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Hoffman (1999), com o objetivo de esclarecer melhor os conceitos relacionados a
competência e a sua utilização, propôs uma tipologia para a temática (quadro 6).
Indivíduo

Organização

Input

Conhecimentos,
habilidades e atitudes

Forças distintivas

Output

Padrões de
performance

Benchmark

Propósito
Conteúdo baseado
em tópicos
(Educação)
Performance baseada
em objetivos
(Treinamento)

Quadro 6 - Proposta de definição de competency por Hoffman (1999)

Esta tipologia possui os seguintes pressupostos:
(i) – existem dois tipos distintos de competências: as do indivíduo e as da
organização e
(ii) – para cada um destes dois tipos de competências existem inputs e outptus. Os
inputs estão relacionados com os atributos desejados para um indivíduo ou uma
organização competente, enquanto os outptus mensuram os resultados obtidos a
partir de um desempenho competente.
Partindo

destes

pressupostos,

cada

cruzamento

entre

estes

parâmetros

estabelecidos conduz a uma definição sucinta para competency.
O autor completa a sua tipologia em uma coluna complementar, à direita, na qual
apresenta o propósito dos inputs e outputs relacionados com competência.
O que esta tipologia permite é compreender melhor o conceito de competência, seja
para o indivíduo ou para a organização, em relação aos seus inputs e outptus, não
estabelecendo nenhum tipo de relacionamento entre ambos os tipos de
competência. Recentemente, outros autores têm se encarregado disto, ao apontar
que existe uma relação entre estes dois tipos de competências (DUTRA, 2004;
FLEURY; FLEURY, 2004; RUAS, 2005).
Zarifian (2001), ao analisar o que denomina de “lógica competência” no mundo
organizacional, propõe que a mobilização de competências em uma atividade
profissional deve ser geradora de valor econômico para a empresa e de valor social
para o indivíduo. Corroborando com ele, Fleury e Fleury (2004) concluem que as
competências têm como objetivo agregar valor econômico para a organização e

62

valor social para o indivíduo e apresentam uma representação gráfica (figura 7) que
representa esta definição por eles proposta.
Encerrando esta introdução genérica na busca de uma definição para o tema, uma
pergunta aparece: Qual a definição de Competência? Existe alguma específica?
Bitencourt (2001) apresenta uma relação com 21 definições, elaborada a partir de
uma revisão bibliográfica de autores nacionais e estrangeiros. A análise desta
miríade de conceitos revela que o tema é abrangente e complexo, não possuindo
uma única definição, mas sim co-existindo múltiplos conceitos em função de
diferentes óticas sobre os quais o tema vem sendo analisado ao longo destes
últimos anos.

Indivíduo

Saber agir
Saber mobilizar
Saber transferir
Saber aprender
Saber engajar-se
Ter visão estratégica
Assumir responsabilidade

Organização

Conhecimentos
Habilidades
Atitudes

Social

Econômico

Agregar Valor
Figura 7 – Competências como fonte de valor para o indivíduo e para a organização
(Fonte: FLEURY; FLEURY, 2004).

Para alguns autores, a falta de consenso numa definição para competência ocorre
pelo fato do conceito ainda estar em construção (ALBUQUERQUE; OLIVEIRA, 2001;
DUTRA, 2004; LE BOTERF apud FLEURY; FLEURY, 2004).
O que se pode concluir é que não existe uma definição única, objetiva e amplamente
aceita na literatura. Nos próximos tópicos serão apresentadas algumas das
principais concepções sobre o tema.
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3.3 COMPETÊNCIAS INDIVIDUAIS

As competências individuais são características de uma pessoa e que estão
relacionadas ao seu desempenho em qualquer atividade profissional. Dito desta
maneira parece simples, mas abordagens distintas sobre estes conceitos, oriundas
de correntes teórico-filosóficas diferentes, surgiram ao longo das últimas décadas,
sendo que duas delas se destacam.
Uma é a concepção comportamentalista, oriunda de autores americanos, com foco
nos atributos fundamentais que permitem aos indivíduos alcançarem um
desempenho superior.
A outra é a concepção construtivista, oriunda de autores franceses, que enfatiza a
vinculação entre trabalho e educação, indicando as competências como resultantes
de processos sistemáticos de aprendizagem.

3.3.1 A Concepção Comportamentalista

Em 1973, David C. McClelland, com seu trabalho Testing for Competence rather
than Intelligence5, despertou o mundo acadêmico e de negócios para a questão das
competências de um indivíduo ao demonstrar que os tradicionais testes de aptidão e
inteligência, bem como as avaliações escolares, até então muito utilizadas, não
prediziam o desempenho no trabalho ou o sucesso na vida. Eram sempre
tendenciosos contra minorias, mulheres e classes sociais inferiores (McCLELLAND,
1973). Ele realizou estudos comparativos entre pessoas bem sucedidas em suas
áreas de trabalho e pessoas com menos sucesso, a fim de identificar as principais
características associadas às bem sucedidas.
O mérito central do trabalho de McClelland (1973) foi revelar que uma pessoa
competente não é apenas aquela com a melhor formação técnica, mas que existem
outras características que estão relacionadas com o sucesso profissional que
extrapolam o conhecimento técnico aprofundado de determinados assuntos.

5

Tradução: Teste para competência ao invés de teste para inteligência
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Em 1982, Richard E. Boyatzis da McBer and Company, publicou a primeira grande
obra sobre modelos de competência: The Competent Manager - A Model for
Effective Performance 6, na qual buscou identificar quais seriam as características
que deveriam possuir os gerentes para uma performance eficaz nas mais variadas
organizações. Nesta sua obra, ele definiu competência como:
[...] uma característica subjacente de uma pessoa que pode ser um motivo,
traço, habilidade, aspecto da auto-imagem ou papel social, ou um corpo de
conhecimento que ela utiliza (BOYATZIS, 1982, p.21)

Boyatzis (1982) esclarece que estas características subjacentes podem ser
inconscientes e a pessoa pode ser incapaz de articulá-las ou descrevê-las e, em
função disto, apresenta a metáfora de um iceberg para ilustrar os diferentes níveis
de

competências.

Nesta

metáfora,

conhecimentos

e

habilidades

são

as

competências mais visíveis, constituindo a ponta do iceberg e denominadas de
competências de superfície, sendo que as demais competências são menos visíveis
ou perceptíveis, mas direcionam e controlam fortemente o comportamento das
competências de superfície.
Spencer e Spencer (1993), também da McBer and Company, realizaram centenas
de estudos sobre o tema ao longo de 20 anos e em 24 países e classificaram as
competências em dois níveis: visíveis e ocultas. Para eles, conhecimentos e
habilidades tendem a ser mais visíveis e fáceis de serem identificados e mapeados e
também mais fáceis de serem desenvolvidos. Por outro lado, traços e motivos são
características mais profundas e centrais da personalidade de um indivíduo, o que
os torna difíceis de serem avaliados e desenvolvidos.
Numa abordagem mais recente, Parry (1996) amplia a abrangência do conceito de
competência para os resultados que se espera do fato de um indivíduo ser
considerado competente e define competência como sendo uma combinação de
conhecimentos, habilidades e atitudes que afeta a maior parte de um trabalho, que
estão relacionadas com o desempenho no trabalho, que podem ser mensuradas
através de padrões bem aceitos e melhoradas através de treinamento e
desenvolvimento.

6

Tradução: O gerente competente – um modelo para um desempenho eficaz
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Recentemente Boyatzis (2004), ao analisar as dimensões da competência, explica
que elas podem ser mais bem compreendidas se analisadas sob a seguinte ótica: o
que precisa ser feito (conhecimento), como deve ser feito (habilidades) e, porque
será feito (atitudes). A importância da combinação desses elementos está no fato de
que um indivíduo, apesar de tecnicamente revelar-se apto para uma função, pode
não obter os resultados desejados em função de seu comportamento, pois numa
situação assim, o que se verifica é que mesmo quando se possuem os
conhecimentos e habilidades (estar apto), falta atitude (querer agir).
Um erro muito comum cometido pelas organizações sobre o tema de competências
é pensar que somente com a aquisição de novos conhecimentos, uma pessoa se
tornará um profissional melhor, pois para Boyatzis (2004), esta pessoa só se torna
eficiente se souber usar adequadamente este conhecimento (seja em habilidades ou
em atitudes), possibilitando, assim, que resultados concretos venham a ser obtidos
na sua atividade profissional.

3.3.2 A Concepção Construtivista

Os autores franceses desenvolveram seus trabalhos a partir de uma visão
sociológica da inserção do ser humano no trabalho, apontando as competências
como uma resultante de processos sistemáticos de aprendizagem.
Durand (1998) propõe um conceito de competência baseado em três dimensões –
conhecimentos, habilidades e atitudes – associando aspectos cognitivos, técnicos,
sociais e afetivos vinculados ao trabalho. Para ele, competência é o conjunto de
conhecimentos, habilidades e atitudes interdependentes e necessários ao
desenvolvimento de um objetivo específico.
Durand (1998) dá muita importância ao fato destas três dimensões serem
consideradas como interdependentes e não estanques em si mesmo, uma vez que,
na maioria da vezes, o indivíduo, ao realizar um trabalho, mobiliza simultaneamente
um conjunto de competências e não uma de cada vez. Destaca também que é
importante que o indivíduo tenha domínio e qualificação técnica para exercê-las e
que adote atitudes favoráveis e positivas.
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Durand (1998) apresentou seu conceito através de uma representação visual (figura
8) na qual se percebe, de forma simplificada, a interdependência por ele proposta.

Conhecimento
Informação
Saber o que e por que fazer

Habilidades
Técnica
Destreza
Saber como fazer

Atitudes
Interesse
Determinação
Querer fazer

Figura 8 - As três dimensões da competência. (Fonte: DURAND, 1998)

Para Le Bortef (1994), a competência é constituída de três elementos principais: a
formação profissional, as características pessoais (biografia e socialização) e a
experiência profissional. Ele enfatiza o aspecto dinâmico das competências, ou seja,
as competências não residem nos recursos (conhecimentos, capacidade cognitivas,
capacidades relacionais etc) que uma pessoa possui para mobilizar, mas na própria
mobilização desses recursos.
Para Le Bortef (1994), a competência é um “saber mobilizar”. Ela não é um estado
ou um conhecimento adquirido e não se reduz a um saber ou a um saber-fazer.
Possuir conhecimentos ou capacidades não significa ser competente. Por exemplo,
o fato de um contador conhecer técnicas ou regras de gestão contábil não assegura
que saberá como aplicá-las no momento oportuno. Portanto, não basta saber, mas é
preciso saber como e quando aplicar este saber. Esta passagem do saber à ação é
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um processo de agregação de valor, no qual o conceito de competência designa
uma realidade dinâmica, um processo, em vez de um estado.
Para Le Bortef (1994), a flexibilidade, a responsabilidade e a formação geral estão
compreendidas na competência. A formação geral, componente essencial da
formação profissional, é o que permite que as competências possam evoluir e se
adaptar às mudanças e transformações das situações de trabalho. Isto explica,
segundo o autor, o porquê de existir um aumento de interesse pelo desenvolvimento
das competências genéricas, que podem ser aplicadas a situações variadas e que
permitem a adaptação às mudanças sociais que ocorrem.
Para Le Bortef (1994), do ponto de vista prático, competência constitui-se na
capacidade de integrar saberes diversos e heterogêneos para utilizá-los na
realização de atividades profissionais, onde os saberes, o saber-fazer e os
comportamentos são diferentes e múltiplos. Em função disto, a competência não se
constitui numa simples adição de saberes parciais, pois ela possui uma natureza
combinatória, integradora e também seletiva, de tal forma que tudo que se sabe não
é usado a todo instante.
Para Le Bortef (1994), é relevante esclarecer a diferença entre “saber-fazer” e
“saber-agir”. Ele propõe que “saber-agir” é algo muito mais amplo do que “saberfazer” e se utiliza de uma metáfora para explicar o seu ponto de vista. Para ele,
“saber-fazer” pode ser comparado com as operações matemáticas realizadas em
computador, que simplesmente executa um comando acionado, de forma mecânica,
sem compreender o seu sentido, enquanto “saber-agir” implica em algo muito maior
do que agir mecanicamente, pois implica em intenção e iniciativa. Em função disto,
ele conclui que a competência é um saber-agir reconhecido ou validado e que
ninguém pode declarar-se competente se não for reconhecido como tal, pois toda
competência pressupõe o julgamento de outra pessoa.
Zarifian (2001) considera competência como sendo a inteligência prática de
situações que se apóiam nos conhecimentos adquiridos e os transformam em mais
força, quanto mais aumenta a complexidade das situações. Ele não apresenta uma
definição única para competência, mas propõe uma que integre várias dimensões e
reúna várias formulações. Para Zarifian (2001), competência consiste:
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(i) – no tomar a iniciativa e assumir responsabilidade de um indivíduo diante
de situações profissionais com as quais se depara;
(ii) – em um entendimento prático de situações que se apóia em
conhecimentos adquiridos e os transforma na medida em que aumenta a
diversidade das situações e
(iii) - na faculdade de mobilizar redes de atores em torno das mesmas
situações, de fazer com que esses atores compartilhem as implicações de
suas ações, é fazê-los assumir áreas de co-responsabilidade.
(ZARIFIAN, 2001, p. 68, 72, 74, grifos do autor).

As idéias centrais de autores da escola construtivista foram condensadas por Fleury
e Fleury (2004), que as denominaram de “competências do profissional”. (quadro 7).
Saber o que e por que faz.
Saber julgar, escolher, decidir.
Saber mobilizar recursos de pessoas, financeiros, materiais,
Saber mobilizar
⇒
criando sinergia entre eles.
Saber engajar-se e comprometer-se com os objetivos da
Saber comprometer-se
⇒
organização.
Compreender, processar, transmitir informações e
Saber comunicar
conhecimentos, assegurando o entendimento da mensagem
⇒
pelos outros
Saber assumir
Ser responsável, assumindo os riscos e conseqüências de suas
⇒
responsabilidades
ações, e ser, por isso, reconhecido
Trabalhar o conhecimento e a experiência.
Saber aprender
Rever modelos mentais.
⇒
Saber desenvolver-se propiciar o desenvolvimento dos outros.
Conhecer e entender o negócio da organização, o seu ambiente,
Ter visão estratégica
⇒
identificando oportunidades e alternativas.
Quadro 7 - Competências do profissional (FLEURY; FLEURY, 2004)
Saber agir

⇒

Portanto, esta concepção construtivista se diferencia da comportamentalista em
alguns aspectos:
(i) – na concepção comportamentalista, as competências constituem-se de atributos
inerentes ao ser humano e são mapeadas com vistas a prever o seu desempenho
profissional, enquanto na concepção construtivista, elas se constituem de um
processo dinâmico, pois não basta apenas identificá-las mas é preciso colocá-las em
ação para aprimorarem o desempenho de um profissional e
(ii) – os autores da concepção construtivista ampliaram o conceito de competência e
associaram a ele, questões relativas à socialização do indivíduo ou a sua
experiência profissional (LE BORTEF, 1994) e questões relativas a temas como próatividade (“o tomar iniciativa”) ou liderança (“a faculdade de mobilizar redes de
atores”) (ZARIFIAN, 2001).
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3.4 AS COMPETÊNCIAS ORGANIZACIONAIS

Em 1990, Prahalad e Hamel, em artigo publicado na Harvard Business Review,
introduziram na linguagem empresarial o termo competência essencial (core
competence), despertando o interesse dos meios acadêmicos e organizacionais do
mundo inteiro, ao revelarem que as empresas bem-sucedidas e extremamente
competitivas eram mais que portfólios de negócios, eram portfólios de competências.
O trabalho de Prahalad e Hamel (1990) concentra-se nas competências coletivas de
uma organização e no pressuposto de que estas são difíceis de serem imitadas
pelos concorrentes. Em função disto, os autores defendem que as organizações que
obterão mais sucesso no mundo corporativo serão aquelas que souberem identificar
e desenvolver competências a fim de obter vantagem competitiva sobre seus
concorrentes. Uma definição sucinta para este conceito (core competence) é:
Uma competência [essencial] é um conjunto de habilidades e tecnologias, e
não uma única habilidade e tecnologia isolada [...] que permitem a empresa
oferecer um benefício fundamental ao cliente [e deve ser] competitivamente
única. [...] Uma competência essencial é realmente essencial quando
constituí a base para a entrada em novos mercados de produtos.
(HAMEL; PRAHALAD, 1995, p. 233, 235, 237, 239).

Competência organizacional não é um assunto novo na academia, uma vez que é
possível verificar estudos embrionários sobre o mesmo já na década de 50
(PENROSE, 1959). Entretanto, só adquiriu a relevância que possui atualmente a
partir do conceito de core competence (RUAS, 2005), conceito este que ainda se
encontra em plena construção (SILVA, 2002).
Inicialmente, os estudos envolvendo este conceito referiam-se exclusivamente às
organizações, dissociadas de qualquer relação com as competências individuais,
mas, ao longo do tempo, alguns autores começaram a relacionar os dois assuntos.
Zarifian (2001) associa ambas as competências e o faz de um modo peculiar ao se
referir a elas como da Competência às Competências (grifo nosso), onde a palavra
“competência”, no singular, refere-se ao indivíduo e a palavra “competências”, no
plural, refere-se à organização, denominando esta sua proposta de “lógica
competência”, através do qual propõe que as competências que uma organização
deve possuir ou desenvolver são:
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Competências
Sobre processos
Técnicas
Sobre a organização

Descrição
Os conhecimentos sobre o processo de trabalho
Conhecimentos específicos sobre o trabalho que deve ser realizado
Saber organizar os fluxos de trabalho
Aliar a competência técnica à pergunta: Qual o impacto que este produto ou
De serviço.
serviço terá sobre o consumidor final?
Saber ser, incluindo atitudes que sustentam os comportamentos das
Sociais.
pessoas. O autor identifica três domínios dessas competências: autonomia,
responsabilização e comunicação.
Quadro 8 - As cincos diferentes competências da organização. (ZARIFIAN, 2001)

Le Bortef (1994) propõe que uma empresa, para aprimorar o seu desempenho, deve
desenvolver sua competência coletiva, que é função da soma das competências
individuais e da qualidade das interações entre elas. O autor defende que o valor do
capital de competências de uma empresa não é constituído pela simples soma das
competências individuais, mas de suas combinações específicas, pois são elas que
conferem vantagem competitiva à empresa, por serem difíceis de serem imitadas.
Para Ruas (2005), o conceito de competência organizacional é muito menos
conhecido e difundido do que o de competência individual e ele tem se dedicado ao
seu estudo relacionando-a, de um lado, com as estratégias competitivas (visão,
missão e intenção estratégica) de uma empresa, e, de outro lado, com o ser humano
e as suas competências individuais.
Dutra (2004) é um autor cujo foco principal de seu trabalho é competências
individuais. Para ele, é difícil analisá-las sem relacioná-las com as competências da
organização. Ele desenvolveu um modelo partindo da premissa que a organização e
as pessoas devem ser colocadas lado a lado e que quando isto ocorre, verifica-se
um processo contínuo de troca de competências entre ambos, pois a organização
transfere seu patrimônio para as pessoas, enriquecendo-as e preparando-as para
enfrentar novas situações profissionais e pessoais nela ou fora dela. Já as pessoas,
ao desenvolverem sua capacidade individual, transferem para a organização seu
aprendizado, capacitando-a a enfrentar novos desafios.
Portanto, muito dos estudos de competências organizacionais apontam que existe
uma relação entre elas e as competências individuais. Relação esta, denominada
por Dutra de relação íntima (grifo nosso), de tal forma que “não podemos pensar as
competências individuais de forma genéricas e, sim, atreladas às competências
essenciais para a organização.” (DUTRA, 2004, p. 25).

71

3.5 REFLEXÃO

Os conceitos apresentados não são únicos e exclusivos, existindo na literatura
diversos outros conceitos, principalmente por se tratar de um conceito ainda em
construção, tanto para competências individuais (LE BORTEF, 1994), como para
competências organizacionais (RUAS, 2005; SILVA, 2002).
O que se verifica é que este é um conceito que vem sendo muito utilizado e
estudado atualmente, mas por enquanto ainda é um conceito considerado
controvertido (BARBOSA; FERRAZ; LOPES, 2003).
Estes dois fatos, o de ser ainda um conceito em construção e controvertido, torna-o
ainda mais complexo quando o estudo envolve profissionais cuja área de atuação é
ampla e na qual se exige ou se espera um portfólio variado e grande de
conhecimentos e habilidades para o desempenho de suas atividades profissionais
(CHEETHAM; CHIVERS, 1996), que é o caso deste trabalho, que se propõe a
analisar as competências individuais de docentes universitários em seu duplo papel
de professor e pesquisador.
Estas competências, para cada um destes papéis, são na realidade competências
de ensino para o papel de professor e competências da pesquisa para o papel de
pesquisador. Que competências seriam estas? E como identificá-las?
Respostas a estas perguntas já têm sido dadas por alguns autores, entretanto, eles
estudaram o assunto de forma isolada, ora somente para as competências de um
professor, ora somente para as competências de um pesquisador.
Estudos a este respeito serão apresentados posteriormente e, a partir deles, será
construído o modelo de competências que se constitui no objeto de pesquisa desta
tese.
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4 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

Elaborar uma tese de Doutorado é um desafio pois o ponto de partida, uma pergunta
de pesquisa, e o ponto de chegada, a tese escrita e sua defesa, são fatos concretos
para um doutorando.
Por outro lado, o construir lento de uma tese ao longo dos anos é que conduz ao
aprendizado e à maturidade científica, pois conforme ensina Umberto Eco (1994),
não importa tanto o tema da tese quanto à experiência de trabalho que ela
comporta.
Uma vez que o ponto de partida já está definido nesta tese, o ponto de chegada
exige que a pesquisa se realize através de métodos de pesquisa consagrados na
academia para a área de engenharia de produção.

4.1 OS MÉTODOS DE PESQUISA NA ENGENHARIA DE PRODUÇÃO

Berto e Nakano (1998) analisaram cerca de 150 dissertações e teses de um
programa de pós-graduação em engenharia de produção defendidas entre os anos
de 1990 até 1998 e verificaram que os principais métodos de pesquisa, então
utilizados foram: pesquisa teórico-conceitual, survey, estudo de caso e pesquisaação.
Miguel (2004) apresentou um estudo realizado em 60 dissertações de mestrado de
um programa de engenharia de produção defendidas entre os anos de 1998 e 2003
e verificou que os principais métodos de pesquisa que haviam sido utilizados foram:
estudos de casos, pesquisa ação e pesquisa teórico-conceitual, métodos estes
presentes em 79% das dissertações. No restante, em 12% delas o autor não
identificou um método objetivo que havia sido utilizado, pois isto não estava
evidente, em 3% foram utilizados survey e nos demais 3% foram realizados estudos
de campo.
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Em 2002, o International Journal of Operations & Production Management (IJOPM)
dedicou uma de suas edições exclusivamente aqueles métodos que os editores da
revista entenderam ser os quatro mais relevantes métodos da pesquisa da área de
gestão de operações, campo do conhecimento no qual a engenharia de produção se
inclui: survey (FORZA, 2002), pesquisa ação (COUGHLAN; COGHLAN, 2002),
estudo de caso (VOSS; TSIKRIKTSIS; FROHLICH, 2002) e modelagem e simulação
(BERTRAND; FRANSOO, 2002), onde para cada um deles apresentou as linhas
gerais que devem orientar um pesquisador na sua utilização.
Um survey tem como objetivo contribuir para o conhecimento de uma área particular
de interesse através da coleta de dados sobre indivíduos ou sobre os ambientes
destes indivíduos (FORZA, 2002), feita normalmente através de questionário ou de
entrevistas com um grande número de indivíduos, sendo que os pesquisadores
intervenham em nenhum momento (BRYMAN, 1989).
O estudo de caso tem como objetivo o exame detalhado de um ou mais objetos
(casos) de pesquisa, a fim de permitir o seu amplo e detalhado conhecimento
(BERTO; NAKANO, 1998; GIL, 2002). A unidade de análise, geralmente, é a
organização mas também podem ser os departamentos ou as seções de uma
organização, ou mesmo um conjunto de organizações (BRYMAN, 1989).
Na pesquisa ação o pesquisador se envolve de forma cooperativa ou participativa,
juntamente com os membros de uma organização, para analisar um problema
reconhecido por ambas as partes e com o objetivo de solucionar o problema e
contribuir com a ciência (COUGHLAN; COGHLAN, 2002; THIOLLENT, 1997).
Por fim, o método de modelagem e simulação é um caso particular de pesquisa
experimental, acrescentado de um rigor da modelagem matemática aos problemas
reais, através de técnicas da pesquisa operacional. Em geral, é utilizado em
problemas mais complexos e busca soluções em heurística e modelos otimizantes
(BERTRAND; FRANSOO, 2002).
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4.2 ESCOLHA DO MÉTODO DE PESQUISA

A utilização de um método de pesquisa em uma tese depende da escolha de um
método que se revele o mais adequado à pergunta de pesquisa e aos objetivos
pretendidos pelo pesquisador.
Para auxiliar nesta escolha, Yin (2001) efetua uma comparação entre alguns dos
principais métodos de pesquisa das ciências sociais, que julga serem os mais
relevantes e sugere três condições para que um pesquisador, após a sua análise,
possua subsídios para a escolha do método mais apropriado a sua pesquisa. Estas
três condições são: (i) - o tipo de questão de pesquisa proposto; (ii) - a extensão do
controle que o pesquisador tem sobre eventos comportamentais efetivos e (iii) - o
grau de enfoque em acontecimentos históricos em oposição a acontecimentos
contemporâneos. O quadro 9 apresenta essas três condições e mostra como cada
uma delas se relaciona às estratégias de pesquisa sugeridas pelo autor.
Estratégia

Forma da Questão de
pesquisa

Exige controle sobre
eventos comportamentais?

Experimento

Como? Por quê?
Sim
Quem? O quê? Onde?
Não
Levantamento
Quantos? Quando?
Análise de
Quem? O quê? Onde?
Não
Arquivos
Quantos? Quando?
História
Como? Por quê?
Não
Estudo de Caso
Como? Por quê?
Não
Quadro 9 - Estratégias de Pesquisa (Fonte: YIN, 2001, p. 24)

Focaliza
acontecimentos
contemporâneos?
Sim
Sim
Sim / Não
Não
Sim

Preliminarmente, a estratégia de história sugerida por Yin (2001) é descartada, pois
é específica do campo social e não foi referenciada como uma das principais da
engenharia de produção.
Com o objetivo de uniformizar a linguagem entre os autores dos principais métodos
de Engenharia de Produção e Yin, esclarece-se que:
(i) - a estratégia que Yin (2001) denomina de análise de arquivos é muito similar à
estratégia que Berto e Nakano (1998) e Miguel (2004) denominam de teóricoconceitual. Esta estratégia consiste em discussões conceituais ou em sólidas
revisões bibliográficas, mas seu escopo principal é o de fornecer modelagens
conceituais que resultem em novas teorias (MIGUEL, 2004).
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(ii) - a estratégia que Yin (2004) denomina de levantamento é aquela que Berto e
Nakano (1998), Miguel (2004) e os editores do IJOPM (2002) denominam de survey.
As três perguntas sugeridas por Yin (2001) serão usadas como ponto de partida
para analisar as estratégias de pesquisa por ele sugeridas e também aquelas
apuradas por Berto e Nakano (1998) e Miguel (2004) e aquelas destacadas pelos
editores do IJOPM (2002). Destas três perguntas, duas delas são dicotômicas e
exigem uma resposta única que, quando dada, exclui alguns dos métodos de
pesquisa sugeridos.
A primeira pergunta dicotômica questiona se a estratégia de pesquisa a ser adotada
exige controle sobre eventos comportamentais. Para esta pesquisa, a resposta é
não, pois o objetivo é apurar as competências mais relevantes de um docente e não
acompanhar, controlar ou monitorar a forma como o docente realiza o seu trabalho.
A resposta desta pergunta elimina como possíveis métodos de pesquisa o
experimento (YIN, 2001) e a pesquisa ação (COUGHLAN; COGHLAN, 2002).
A segunda pergunta dicotômica questiona se a estratégia de pesquisa a ser adotada
focaliza acontecimentos contemporâneos. A resposta a esta pergunta é sim, pois
esta pesquisa estará investigando as competências mais relevantes de docentes no
momento em que ela for realizada. A resposta desta pergunta elimina como possível
método de pesquisa a análise histórica, que já havia sido feita.
Excluídos estes métodos supracitados e analisando os referenciais em análise
(BERTO; NAKANO, 1998; IJOPM, 2002; MIGUEL, 2004; YIN, 2004) restam como
possíveis métodos os seguintes: teórico-conceitual, estudo de caso, survey e
modelagem e simulação.
O método de modelagem e simulação é um método matemático bastante específico
de pesquisa experimental avançada, normalmente utilizado em problemas muito
complexos. Este método não se aplica a esta tese, pois apesar de sua pergunta de
pesquisa ser muito específica, em função de analisar as competências de ambos os
papéis de um docente, ela não exige para a sua resposta o grau de complexidade
matemática que este método utiliza.
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Uma pesquisa teórico-conceitual será realizada, como ferramenta auxiliar desta tese,
através de uma revisão bibliográfica, com o objetivo de apurar competências do
ponto de vista prático, com vistas à identificação de um conjunto de competências
para um docente universitário relacionadas ao seu duplo papel, ora de professor, ora
de pesquisador.
Especificamente, para a área de engenharia de produção, restam dois métodos que,
a princípio, poderiam ser utilizados: estudo de caso ou survey.
Estudo de caso é um método qualitativo e é mais indicado para o estudo de um
pequeno número de casos, onde a unidade de análise, geralmente, é a organização
ou um setor dela, ou até mesmo um conjunto de organizações.
Survey é um método quantitativo e é mais indicado quando o objetivo é a descrição
de eventos através de coleta de dados estruturada, seja através de questionário ou
de entrevistas, permitindo a participação de um grande número de pessoas.
A análise da primeira pergunta proposta por Yin (2001) permite diferentes
interpretações, pois não é tão objetiva quanto as outras duas, que eram questões
dicotômicas. Por outro lado, o tipo de pergunta de pesquisa desta tese – quais as
competências individuais mais relevantes para um docente, ora no seu papel de
professor, ora de pesquisador - aponta a estratégia do survey como o método mais
adequado. Seria realmente o caso?
Pois bem, a simples identificação de um conjunto de competências relevantes para
um docente de uma forma geral, em princípio, poderia ser feita através de um estudo
de caso ou de um survey, mas as respostas que se buscam nesta tese não são tão
simples assim. Pretende-se, também, classificar o grau de relevância das
competências mapeadas para cada um dos papéis, bem como analisar o nível de
relacionamento entre elas, visando identificar aquelas que possuem um grau de
relevância similar para ambos os papéis e aquelas que são mais relevantes, ora
para um dos papéis, ora para outro. Estas são respostas que serão obtidas com
muito maior precisão através de um método quantitativo do que qualitativo e, sendo
assim, o método de pesquisa mais adequado para esta tese. Portanto, o método
escolhido é o survey.
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Outras razões que apontam para a superioridade deste método para esta tese são:
(i) – ele é mais apropriado para a pergunta de pesquisa que tem como foco o
indivíduo e não a organização;
(ii) – ele permite atingir uma população de pesquisa bem maior do que aquela que
seria atingida pelo método de estudo de caso;
(iii) – ele permite que a abrangência geográfica do estudo possa ser ampla, incluindo
Universidades de várias regiões do país.
Um survey pode utilizar como ferramenta de pesquisa um questionário ou
entrevistas. A ferramenta escolhida foi um questionário, pelas seguintes razões:
(i) – ele permite atingir uma população de respondentes bem maior, pois pode ser
enviado em grande quantidade ao mesmo tempo para várias pessoas, enquanto
entrevistas precisam ser previamente agendadas e ocorrem em momentos
diferentes e em locais diferentes;
(ii) - ele permite uma abrangência geográfica maior, principalmente em função da
enorme diferença de custo do envio de questionários versus o deslocamento do
pesquisador para a realização de entrevistas e
(iii) – ele permite, com maior precisão, classificar e apurar o nível de relevância das
competências para cada um de seus papéis, desde que feito com questões
fechadas e uma escala adequada.
Portanto, o método de pesquisa principal utilizado nesta tese é o survey através de
um questionário. Além disto, como já exposto, a pesquisa teórico-conceitual será
usada como ferramenta auxiliar do survey na identificação de competências.
O quadro 10 apresenta o Esquema de Pesquisa desta tese que, para cada um de
seus objetivos específicos, atrela questões secundárias da pesquisa e, em seguida,
mostra qual será a técnica de coleta de dados e a técnica de análise que será
utilizada para respondê-las.
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Objetivos Específicos

Questões de Pesquisa

Técnicas de
Coleta de
Dados

Técnicas de
Análise

Compreender se conceitos de
competências podem contribuir
para a análise das atividades
de um docente universitário
Mapear um conjunto de
competências individuais que
seja relevante para docentes
universitários para o seu duplo
papel de professor e
pesquisador.
Classificar as competências
individuais para cada um dos
dois principais papéis de um
docente: professor e
pesquisador.

1) É possível utilizar conceitos de
competências individuais para
analisar o trabalho de um
Docente Universitário?

Revisão
Bibliográfica

Análise
Documental

2) Quais competências são
relevantes para um docente
universitário para os seus dois
principais papéis: professor e
pesquisador?

Revisão
Bibliográfica

Análise
Documental

3) Quais são as competências
individuais mais bem
classificadas para o seu papel de
professor? E de pesquisador?

Questionário

Estatística
Descritiva

Comparar as competências
individuais a fim de verificar,
para cada uma, se existe
diferença no seu grau de
relevância para cada um dos
papéis de um docente
universitário.

4) Quais as competências
individuais mais relevantes para o
papel de professor? E para o
papel de pesquisador?

5) Quais as competências
individuais que possuem o
mesmo grau de relevância para
ambos os papéis?
6) Será que fatores, tais como,
tempo de titulação, programas de
Analisar a influência de um
aprimoramento e avaliação,
conjunto de fatores sobre as
exercem influência sobre as
competências individuais do
competências de um docente?
docente universitário.
Se exercem, que tipo de
influência?
Quadro 10 - Esquema de Pesquisa da Tese

Estatística
Descritiva
Questionário
Teste t
emparelhado

Questionário
Revisão
Bibliográfica

Estatística
Descritiva
Modelo
Linear Geral

4.3 O MÉTODO DE PESQUISA ESCOLHIDO: SURVEY

Para Forza (2002), um survey contribui para o conhecimento geral de uma área
particular de interesse, pois envolve uma coleção de informações de indivíduos por
meio de questionários e entrevistas sobre suas atividades ou sobre si mesmos. Ele
descreve três tipos básicos de pesquisa baseada em survey, que são:
Exploratória: deve ser usada durante os primeiros estágios da pesquisa de
um fenômeno, quando o objetivo é descobrir dados básicos e fornecer a
base para a realização de surveys em profundidade;
Descritiva: deve ser usada quando se deseja compreender a relevância de
um certo fenômeno e descrever a distribuição deste fenômeno em uma
população e
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Explanatória: deve ser usada quando o conhecimento de um fenômeno já
está bem descrito de forma teórica usando conceitos, modelos e
proposições muito bem definidos. (FORZA, 2002, p. 155, grifos nosso)

Para Forza (2002), um survey, quando usado com objetivos explanatórios possui um
grande rigor metodológico e consiste em um longo processo que pressupõe a préexistência de um modelo teórico ou de uma estrutura conceitual e consiste em seis
etapas distintas.
Etapa 1 – A tradução de uma teoria dentro de um domínio empírico, com o objetivo
de esclarecer definições relevantes, estabelecer os conceitos teóricos relativos e
apresentar as relações entre variáveis e estabelecer hipóteses, se for o caso.
Etapa 2 – A montagem de um projeto da pesquisa, que inclui todas as atividades
que precedem a coleta de dados e quando devem ser analisadas as possíveis
dificuldades encontradas pelos respondentes. Nesta etapa, define-se a amostra
desejada de respondentes e desenvolvem-se os instrumentos de pesquisa.
Etapa 3 – A realização de testes piloto para verificar se o instrumento de pesquisa
projetado na etapa anterior, normalmente um questionário, está adequado ao
propósito da pesquisa. Este teste piloto consiste na aplicação do instrumento de
pesquisa em um pequeno grupo de pessoas, constituído de integrantes da amostra
a ser pesquisada, onde o principal objetivo é a revisão do questionário com o intuito
de aprimorá-lo, aumentando assim as chances de sucesso na etapa posterior.
Etapa 4 – A execução da coleta de dados, que consiste na aplicação do questionário
em uma amostra maior.
Etapa 5 – A realização da análise de dados com o objetivo de fornecer alguma
informação que complete a revisão do modelo conceitual existente. Esta etapa pode
ser dividida em duas fases: análise preliminar dos dados e teste das hipóteses,
quando houver. A análise preliminar é realizada pela apresentação da distribuição
de freqüências, média, variâncias e desvio padrão das variáveis quantitativas e a
correlação entre elas. A análise das hipóteses segue rigor da estatística aplicada e é
uma ferramenta poderosa para auxiliar o processo de interpretação dos dados.
Etapa 6 – A interpretação dos resultados e a elaboração das conclusões, cujo
objetivo é entender o que foi feito, avaliar o trabalho realizado e comparar com
outras pesquisas similares.
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Um resumo destas seis etapas encontra-se na figura 9.

Nível Teórico

• Definição dos Constructos e de suas
definições operacionais
• Estabelecimento de Hipóteses (quando
houver)
• Definição da unidade de análise (população)

↓
Projeto de
Pesquisa

• Especificação de demais informações
necessárias
• Definição da amostra de pesquisa
• Seleção de método de coleta de dados
• Desenvolvimento dos instrumentos de
pesquisa

↓
Teste Piloto

• Realização de teste piloto dos instrumentos
de pesquisa
• Avaliação da qualidade do questionário

↓
Coleta de
Dados

• Aplicação em si do “survey”
• Administração de não respondentes
• Administração de respostas não claras

↓
Análise dos
Dados

• Análise preliminar dos dados
• Teste de hipóteses

↓
• Descrição das implicações teóricas
• Fornecimento de informações para a sua
reprodutibilidade
Figura 9 - Processo de pesquisa baseada em survey (Fonte: adaptado de FORZA, 2002)
Gerar
Relatório

Este forte rigor metodológico proposto por Forza (2002), deve ser executado
fielmente em pesquisas com fins explanatórios (teste de teorias).
Por outro lado, caso a finalidade da pesquisa seja exploratória ou descritiva, o autor
apresenta um quadro conceitual onde ele aponta as diferenças entre os tipos de
pesquisa e estabelece os parâmetros adequados para estas outras duas finalidades,
conforme se verifica no quadro 11.

81

EXPLORATÓRIO

DESCRITIVO
EXPLANATÓRIO
Claramente definida e
Claramente definidos e
Claramente definida
Unidade de Análise
apropriada para as
apropriados para a
questões/hipóteses
pesquisa de hipóteses
Representativos da unidade de análise
Respondentes
Hipóteses claramente
Questões claramente
estabelecidas e com
Hipótese de pesquisa Não necessários
definidas
fundamentação teórica
Explícita, argumentos lógicos: escolha seja
Representatividade da
Aproximação
razoável entre alternativas possíveis.
estrutura da amostra
Representatividade da
Não existe um critério
Sistemático, útil, seleção aleatória
amostra
Suficiente para
Suficientes para testar
Suficiente para incluir a representar a
categorias do modelo
Tamanho da amostra faixa de interesse do
população de interesse
teórico com força
e desenvolver testes
fenômeno
estatística
estatísticos
Pré-teste de
Com sub-amostra da amostra
questionário
Maior do que 50% da população alvo
Sem mínimo
Taxa de resposta
e com estudo de viés.
Mix de métodos de
Métodos múltiplos
Não necessário
Métodos múltiplos
coleta de dados
Quadro 11 - Comparação entre os quesitos necessários em um survey (Fonte: FORZA, 2002)

A definição do tipo de pesquisa a ser realizado depende do quanto se sabe a
respeito do problema a ser estudado. Quando se sabe muito pouco, recomenda-se
que a pesquisa seja do tipo exploratório.
Neste trabalho, em relação ao seu tema central, existe muita informação e pesquisa
sobre as competências de um professor de uma forma geral em todos os níveis em
que ele pode atuar. Já a informação específica sobre o professor universitário existe
em quantidade menor e focada nas suas competências pedagógicas (MASSETO,
2003a; MASSETO, 2003b, PERRENOUD, 2000, 2002). Em relação às competências
de um pesquisador acadêmico, neste caso, a quantidade de trabalhos existentes é
muito pequena, fato que foi apurado na revisão bibliográfica efetuada.
O objetivo de pesquisa deste estudo é praticamente inexplorado, tratando-se de uma
área de pesquisa na qual muito pouco se conhece. Sendo assim, esta é uma
pesquisa cuja finalidade principal é exploratória, em função da reduzidíssima
quantidade de informações sobre o fenômeno a ser investigado. Entretanto, também
possui elementos descritivos, pois busca apurar as competências mais relevantes
para cada um dos papéis de um docente, bem como descrever a sua distribuição em
determinadas populações e fazer comparações básicas entre essas distribuições.
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A modelagem proposta por Forza (2002), na figura 9, é utilizada como referencial
para a estruturação desta tese nos próximos capítulos.
No capítulo 5 constrói-se o modelo de pesquisa, utilizando-se de pesquisa teóricoconceitual e define-se a unidade de análise desta tese (Etapas 1 e 2).
O capítulo 6 é dedicado exclusivamente ao instrumento de pesquisa:
(i) - a sua construção (Etapa 2) através de pesquisa teórico-conceitual;
(ii) - a realização dos pré-testes (Etapa 3) e
(iii) - a coleta de dados definitiva (Etapa 4).
O capítulo 7 apresenta os dados e efetua a análise deles (Etapas 5 e 6).
O capítulo 8 enfatiza as principais conclusões deste estudo. (Etapa 6).
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5 O MODELO DE PESQUISA

5.1 A PEDRA FUNDAMENTAL DO MODELO

O primeiro passo conceitual para a realização de um survey consiste na definição de
seus constructos, que são conceitos teóricos amplos, gerais, e às vezes, subjetivos
do que se pretende investigar (FORZA, 2002).
As definições sobre competências na literatura são muitas (BITENCOURT, 2001),
pois se trata de um conceito ainda em construção (LE BORTEF, 1994, SILVA, 2002),
e que, para muitos, é considerado como controvertido. (BARBOSA; FERRAZ;
LOPES, 2003; WOODRUFFE, 1991). Em função destes argumentos e do fato de
que este é um estudo de natureza exploratória, optou-se em trilhar um caminho já
conhecido, que é o da utilização do conceito de competências como um conjunto de
conhecimentos, habilidades e atitudes, pois esta é uma das abordagens mais
difundidas teoricamente, seja de maneira direta ou indireta (BOYALTZIS, 2004;
DURAND, 1998; DUTRA, 2004; GRAMIGNA, 2004; FLEURY; FLEURY, 2004;
PARRY, 1996) e que possui vários estudos que a utiliza como modelo
(LAZZAROTTO, 2001, LUZ, 2001; ODERICH, 2005; PANCERI, 2001). Sobre este
assunto, Ruas (2003), assim se manifesta:
Quanto à composição das competências individuais, ou seja, os recursos
que vão ser mobilizados para que ela possa ser expressa por uma
capacidade de ação, observa-se variadas concepções a esse respeito, pois
depende muito do contexto da organização e da atividade a qual a noção de
competência é associada. Entretanto, mesmo essa variação não impede
que os recursos se concentrem em torno do conhecido CHA:
conhecimentos, habilidades e atitudes. (RUAS, 2003)

Para fins deste trabalho, estabelece-se a seguinte definição: Competências de um
Docente Universitário é o conjunto de conhecimentos, habilidades e atitudes,
interdependentes e necessárias para o exercício das atividades acadêmicas de
ensino e pesquisa na educação superior.
Esta é uma definição que possui limitações, mas isto ocorreria com qualquer outra
que fosse adotada, pois todo referencial teórico é sempre discutível. Mas o que
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realmente é importante para a realização de um survey é delimitar precisamente, de
forma conceitual, o que se pretende investigar e isto a definição adotada o faz.
Definir competências somente em função dos atributos de um indivíduo embute uma
limitação, pois o fato do docente universitário possuí-las e/ou desenvolvê-las, não é
garantia de agregação de valor às suas atividades na Universidade (DUTRA, 2004;
FLEURY; FLEURY, 2004), uma vez que isto só ocorre quando ele as mobilizar de
forma adequada. (LE BORTEF, 1994; ZARIFIAN, 2001).
Por outro lado, este trabalho se propõe a estudar conjuntamente as competências
para os processos de ensino e de pesquisa, uma vez que, separadamente, isto já foi
feito para o ensino (VIDAL, 2000; NASSIF, 2000, REIS, 2002; FINCK, 2003) e para a
pesquisa (UBEDA, 2003).
O fato de um docente universitário atuar, ora como professor, ora como pesquisador,
traz implicações para o constructo definido, pois em função deste seu duplo papel,
na realidade não se trata apenas de um constructo, mas sim, de dois constructos
que são interdependentes entre si:
(i) - Competências do Professor Universitário, que é o conjunto de conhecimentos,
habilidades e atitudes interdependentes e necessárias para o exercício das
atividades acadêmicas de ensino na educação superior.
(ii) - Competências do Pesquisador Universitário, que é o conjunto de
conhecimentos, habilidades e atitudes interdependentes e necessárias para o
exercício das atividades acadêmicas de pesquisa na educação superior.

5.2 AS DIMENSÕES DA COMPETÊNCIA

Estes constructos apresentados são conceitos teóricos, amplos e gerais, mas cuja
mensuração de forma direta é muito difícil.
Para mensurar um constructo, principalmente quando ele é multidimensional, devese desdobrá-lo em definições operacionais que contenham elementos observáveis
que possam ser medidos, processo esse denominado de operacionalização do
constructo (FORZA, 2002).
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Neste trabalho, ambos os constructos são multidimensionais, pois definem
competência a partir de três dimensões: conhecimentos, habilidades e atitudes.
Conhecimento está relacionado com a posse de informação (DAVENPORT;
PRUSAK, 1998; GRAMIGNA, 2004). Informação esta que procede de um conjunto
de dados (DAVENPORT; PRUSAK, 1998) e que uma pessoa armazena e utiliza
quando necessário (GRAMIGNA, 2004).
Para Durand (1998), conhecimento é algo relacionado à lembrança de idéias ou
fenômenos, alguma coisa captada ou armazenada na mente do indivíduo.
Conhecimento, para fins deste trabalho, é o saber, o saber teórico, adquirido por um
indivíduo, ao longo de sua vida, através de aprendizados ou de vivências que são
entendidos e incorporados de forma cognitiva.
Habilidade refere-se ao agir com talento, capacidade e técnica sobre a realidade,
com o objetivo de resolver problemas e obter resultados positivos (GRAMIGNA,
2004) e está relacionada à capacidade de aplicar o conhecimento aprendido. É o
saber como fazer algo (DURAND, 1998).
Habilidade, para fins deste trabalho, é o saber prático, é o saber fazer relacionado à
capacidade de utilizar o conhecimento aprendido e/ou vivenciado com o objetivo de
resolver problemas e obter resultados positivos.
Atitude está relacionada com questões sociais e afetivas relativas ao trabalho
(DURAND, 1998), ligadas a um conjunto de valores, crenças e princípios que um
indivíduo forma ao longo da vida (GRAMIGNA, 2004) e está relacionado com o
estado comportamental do ser humano (GAGNÉ; BRIGGS; WAGER, 1988).
Atitude, para fins deste trabalho, é o saber comportamental, relacionado com a
disposição de um indivíduo de querer fazer alguma coisa, normalmente ligado a
aspectos do campo social ou afetivo.
De uma forma geral, estas três dimensões possuem definições semelhantes
estabelecidas na literatura, (BITENCOURT, 2005; BOYATZIS, 2004; DURAND,
1998; GRAMIGNA, 2004), sendo que cada um destes autores define com pequenas
variações algo similar ao definido acima.
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Na realidade, estas dimensões: conhecimento (saber), habilidade (saber fazer) e
atitude (querer fazer) estão inter-relacionadas (BITENCOURT, 2005).
A definição das três dimensões do constructo central permitiu uma melhor
compreensão de cada uma delas, mas na realidade estas definições constituem-se
ainda em conceitos teóricos amplos e gerais, cuja possibilidade de serem medidas
de forma direta ainda não é possível. De certa forma, isto que Forza (2002)
denomina de dimensão de um constructo, na prática, constituem-se em “constructos
secundários”, que então se desdobram em competências práticas, como por
exemplo, planejamento e ética.
Seriam estas duas competências relevantes para ambos os papéis de um docente
universitário? Em princípio, sim.
E quais seriam outras? A busca da resposta a esta pergunta passa por uma ampla
revisão bibliográfica, o que é feito a seguir.

5.3 O MAPEAMENTO DE COMPETÊNCIAS

O primeiro passo na busca da apuração de quais seriam competências relevantes
de uma forma geral foi a realização de um estudo de caso conduzido por este autor,
no qual foram efetuadas entrevistas semi-estruturadas com gestores da área de
recursos humanos (RH) de sete grandes empresas do Estado de São Paulo.7
Este trabalho de campo foi realizado a fim de conhecer o que seriam competências
do ponto de vista prático e o resultado obtido foi que as competências mais
relevantes para o nível gerencial neste grupo de empresas foram: 8
(i) – Conhecimentos: Formação universitária com curso de especialização e
conhecimentos do negócio da empresa;

7

Um resumo com as principais informações das empresas visitadas e um perfil resumido da área de
atuação de cada uma delas se encontra no Apêndice A. Um detalhamento mais aprofundado dos
estudos realizados encontra-se em três trabalhos científicos produzidos ao longo do doutorado
(PEREIRA; SILVA, 2005a; PEREIRA; SILVA, 2005b; PEREIRA, 2005).
8
Uma lista completa com as principais competências apuradas encontra-se no Apêndice B.
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(ii) – Habilidades: Trabalho em Equipe, Relacionamento Interpessoal, Visão
Estratégica, Liderança, Comunicação e Entendimento do Cliente, Raciocínio
Estratégico e Rapidez na Solução de Problemas e
(iii) – Atitudes: Ética, Proatividade e Solidariedade.
Na realidade, este primeiro passo trouxe para esta tese e para este autor um
aprendizado adicional sobre metodologia científica.
Os trabalhos produzidos a partir destes estudos de casos foram apresentados em
Congressos, onde foi possível aprender com as críticas de colegas que algumas
falhas no desenho da metodologia adotada, foram cometidas sendo que a principal
foi a de entrevistar somente gestores de RH, pois a visão deles era somente do
modelo teórico por eles concebido e/ou gerenciado.
Para identificar competências do ponto de vista prático, duas grandes lições foram
aprendidas neste estudo de caso em relação à temática de competências:
(i) – que não se deve ouvir somente gestores da área de RH e
(ii) - que é muito importante consultar quem realiza o trabalho para conhecer deles
as reais competências mobilizadas na execução de suas tarefas.
Este aprendizado adquirido conduziu este autor a uma imersão no trabalho de
pesquisadores que já realizaram estudos na área para apurar o que são
competências do ponto de vista prático na literatura acadêmica.

5.3.1 Competências individuais em diversas áreas e profissões

Bitencourt (2001), em sua tese de doutorado, estudou a contribuição da
aprendizagem organizacional na gestão de competências gerenciais e realizou um
trabalho de campo em três grandes empresas gaúchas, através de um estudo de
caso, nos quais realizou entrevistas com pessoas das áreas de recursos humanos,
da área estratégica e da área de produção.
A indústria A, um dos maiores fabricantes e distribuidor de equipamentos agrícolas
do mundo já possuía um modelo de gestão por competências definido e implantado.
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Na indústria B, uma grande empresa do setor siderúrgico, o assunto competência
havia sido introduzido havia cinco anos e o seu foco estava no desenvolvimento e
avaliação, no nível gerencial, de duas grandes áreas: técnica e humana.
A autora destacou que, para ambas as indústrias, a conceituação de competências
no nível do indivíduo possuía como pilar básico o desdobramento das competências
nos seguintes componentes: conhecimentos, habilidades e atitudes.
A empresa C é uma grande empresa gaúcha do ramo de comunicações e atua
principalmente nas atividades TV, rádio e jornal. Nesta empresa, o modelo de
competências individuais adotado encontra-se dividido em três níveis: 1) as
competências básicas que refletem a cultura da empresa; 2) as competências
diferenciadoras que são aquelas que diferenciam os bons profissionais dos
excelentes e 3) as competências estratégicas que são aquelas relacionadas a uma
visão de futuro.
O quadro 12 relaciona as competências relevantes identificadas pela autora em
cada uma das empresas.
Empresa

Competências Individuais da Diretoria/Gerência
Formação sólida, vivência internacional, bilíngüe, saber conduzir pessoas, ter
A
Mecânica
empatia, relacionar-se bem, saber comunicar-se.
- Técnicas (domínio de processos, conhecimento do PDCA, orientação para
custos e resultados)
B
Metal
- Humanas (liderança, relacionamento interpessoal, abertura a mudanças)
- Conceituais (visão do negócio, visão do futuro, dentre outras).
Visão estratégica do negócio, sensibilidade a adaptação e a cultura local.
C Comunicação Perseverança e realização, influência, integridade, liderança.
Atuação sinérgica e desenvolvimento de pessoas
Quadro 12 – As competências individuais mais relevantes (Fonte: BITENCOURT, 2001)
Nota: A nomenclatura utilizada para descrever as empresas é a original da autora.

As conclusões desta pesquisadora em relação ao assunto competências foram:
Existe uma conscientização da importância e necessidade de se tratar de
competências gerenciais. Entretanto, os processos observados ainda estão
em fase de construção. Não se quer afirmar com isso, entretanto, que exista
um modelo final para o desenvolvimento de competência.
Observa-se a presença de uma tipologia específica para o tratamento de
competência gerencial para cada organização investigada.
A competência gerencial está, de alguma forma, relacionada com o negócio
da empresa. Ou seja, parte-se da análise das core competences para se
chegar a managerial competencies.
A competência gerencial é tratada, ainda, com base em um perfil ideal,
previamente estabelecido. Observa-se que existe uma tendência a
construírem-se atributos de competência ambiciosos, seja por sua
abrangência, abstração e/ou diversidade (complexidade).
(BITENCOURT, 2001, p. 122, grifos da autora).

89

Bitencourt e Barbosa (2004) descrevem os resultados de uma pesquisa realizada em
grandes indústrias, no qual o foco principal estava na identificação e no
mapeamento das práticas de RH relacionadas com gestão por competências e na
identificação das competências individuais mais relevantes, com destaque para os
cargos de diretoria ou gerência. O quadro 13 relaciona a lista das competências
mais relevantes de quatro das empresas pesquisadas:
Empresa

Metal

Competências Individuais Apuradas
Competências Técnicas: domínio técnico de processos; capacidade de inovação
tecnologia; atitude de benchmarking contínuo; capacidade de identificar e
solucionar problemas; utilização do PDCA; orientação para custos e resultados.
Competências Humanas: capacidade de liderar e participar de equipes para o
alcance de metas; capacidade de motivar e envolver; qualidade de relacionamento
em todos os níveis; capacidade de negociação interna e externa; abertura para se
adaptar a mudanças; prática da competência social; prática do reforço positivo.

Competências Conceituais: visão do negócio; capacidade de inter-relacionar a
realidade externa com a condução do negócio; capacidade entender conceitos e
transferi-los para a realidade do negócio; distância crítica para a avaliação dos
dados da realidade; visão de futuro.
Agroalimentar As Sete competências essenciais para todas as empresas da holding:
e atividades Visão de Futuro, gestão de resultados, gestão de mudanças, liderança educadora,
múltiplas
inovação, foco no cliente e negociação.
Busca de informações, desenvolvimento de pessoas, expertise, flexibilidade,
impacto e influência, iniciativa e persistência, liderança de equipes, orientação
Siderurgia 1 estratégica, orientação para realização, orientação para satisfação do cliente,
pensamento analítico, pensamento conceitual, sensibilidade para pessoas, trabalho
em equipes e coordenação.
Dos empregados do grupo administrativo e operacional: flexibilidade, trabalho em
equipes, integridade, habilidades técnicas, auto desenvolvimento, iniciativa e
Mineração 2 realização.
Dos empregados de nível superior: flexibilidade, trabalho em equipe, integridade,
busca de informações, raciocínio analítico, criatividade e realização.
Quadro 13 – As competências individuais em empresas mineiras (Fonte: BITTENCOUT; BARBOSA,
2004, grifos nosso)
Nota: A nomenclatura utilizada para descrever as empresas é a original dos autores.

Bitencourt e Barbosa (2004) obtiveram as seguintes conclusões:
(i) - os modelos de competência adotados estão presentes em empresas maduras
de setores tradicionais da economia, em função de uma forte preocupação de obter
ferramentas gerenciais em um contexto altamente competitivo e
(ii) – que os modelos analisados eram específicos para cada uma das empresas, em
função de suas particularidades.
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Por fim, os autores concluem:
O trabalho [realizado] permite observar que, mesmo que o discurso da
gestão de competências esteja associado a um processo que percebe a
importância do desenvolvimento da competência do indivíduo, as práticas
organizacionais convergem para a valorização do comportamento
mensurável, traduzido em desempenho e resultados.
(BITENCOURT; BARBOSA, 2004, p. 261)

Oderich (2005) realizou um estudo de caso referente a competências individuais em
três grandes empresas gaúchas que foram selecionadas por serem referência em
gestão de RH. Em cada uma das empresas, a pesquisadora apurou, através de
entrevistas, as competências do modelo de competências do RH versus as
competências relatadas junto a vários funcionários da empresa.
A empresa A (Refino) é uma unidade representativa de uma grande empresa
nacional de capital misto que adota formalmente o conceito de competências
gerenciais embasado no CHA (conhecimentos, habilidades e atitudes). As
competências do modelo de RH da empresa e as competências relatadas pelos
seus funcionários encontram-se no quadro 14.
Competências propostas pela empresa
Competências relatadas pelos entrevistados
Tolerância ao estresse e à ambigüidade
Trabalhar com ambigüidade e decisão
Capacidade de decisão
Capacidade de decisão
Relacionamento interpessoal
Relacionamento interpessoal
Capacidade de negociação
Capacidade de negociação
Postura ética
Ética e integridade
Liderança
Visão sistêmica
Capacidade de trabalhar em equipe
Criatividade
Visão de futuro
Iniciativa
Postura empreendedora
Capacidade de trabalhar com a mudança
Comunicação
Capacidade de energizar pessoas
Capacidade de autodesenvolvimento
Visão de negócio
Quadro 14 - Competências apuradas na empresa Refino (Fonte: ODERICH, 2005)

Na empresa B (Tele), Oderich (2005) verificou que o conceito de competência é a
combinação de atributos e práticas. Os atributos são apresentados como habilidades
necessárias para exercer a função de liderança e as práticas são conceituadas como
atitudes tomadas para se obter resultados. A autora concluiu que a terminologia
adotada na empresa é diferente da adotada na maioria das empresas, mas que
possui certa similaridade com o conceito de CHA (conhecimentos, habilidades e
atitudes), além de vincular as competências a resultados, ou seja, ao desempenho
(DUTRA, 2004; PARRY, 1996). Esta empresa definiu quatorze competências
básicas para os seus líderes, quantidade esta que a gerente de RH da empresa, ao
se manifestar julgou ser um número muito alto para ser disseminado facilmente.
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As competências do modelo de RH da empresa e as competências relatadas pelos
seus funcionários encontram-se no quadro 15.
Competências propostas pela empresa

Competências relatadas
pelos entrevistados
Visão para cliente
Saber lidar com pessoas
Capacidade de trabalhar em equipe
Conhecer sobre gestão de RH
Capacidade de liderança

Foco no cliente
Trabalho em equipe
Gerência de pessoas
Criação de valor
Orientação para mudanças
Iniciativa
Comunicação
Visão
Relacionamento interpessoal
Inovação
Capacidade de negociação
Estratégia e ação
Aprendizagem contínua
Senso de propriedade
Quadro 15 - Competências apuradas na empresa Tele (Fonte: ODERICH, 2005)

Na empresa C (Saúde), Oderich (2005) verificou que a área de RH adota o conceito
de competências mas com uma concepção um pouco diferente das outras duas
empresas, uma vez que utiliza um misto de diferentes vertentes: conhecimentos e
habilidades e também análise de competências, divididas entre técnicas, pessoais e
gerenciais, nas quais se insere a questão das atitudes.
As competências do modelo de RH da empresa e as competências relatadas pelos
seus funcionários encontram-se no quadro 16.
Competências propostas pela empresa
Competências relatadas pelos entrevistados
Liderança de equipe
Liderança
Visão de processo (sistêmica e integrada)
Visão sistêmica
Garantia de operação
Capacidade de trabalhar em equipe
Visão do cliente
Adaptabilidade
Integração entre áreas
Flexibilidade
Responsabilidade pelo resultado
Conhecimentos técnicos da área
Quadro 16 - Competências apuradas na empresa Saúde (Fonte: ODERICH, 2005)

Este trabalho de Oderich (2005) permite constatar que mesmo em empresas que
são referências na área de RH, a visão dos gestores da área é diferente da leitura
dos funcionários sobre suas competências. A conclusão da autora foi:
Podemos afirmar que o uso do conceito de competências ainda está um
tanto confuso na aplicação prática. O significado, mesmo com o uso do
termo, é mais voltado para a habilidade em si e para conhecimentos
teóricos. A noção de competência na prática ainda tem grande ênfase na
habilidade e no conhecimento. Isso vem corroborar a teoria no sentido de
que é mais fácil medir, desenvolver e trabalhar conhecimento e habilidades
do que atitudes. [...] É justamente a atitude que faz a grande diferença, sem
a qual o conceito de competência não estaria sendo um avanço efetivo, e só
precisa ser bem mais trabalhado. Há muito receio no trabalho com atitude,
mas parece, que está aí, um ponto importantíssimo para a real melhoria do
desempenho (ODERICH, 2005, p. 110).
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Sant´ana (2002), em sua tese de doutorado, estudou a relação entre as variáveis
das competências individuais, modernidade organizacional e satisfação do
trabalhador. O método de pesquisa utilizado foi um survey, aplicado pelo
pesquisador em 654 profissionais de organizações mineiras que, na época,
encontravam-se matriculados em cursos de pós-graduação, lato sensu em IES de
Belo Horizonte.
O autor efetuou uma ampla revisão bibliográfica sobre competências, baseado em
análise de conteúdo e escolheu quinze competências individuais que foram mais
reiteradamente apuradas por ele na revisão bibliográfica. O grau de relevância
destas competências junto aos profissionais pesquisados foi, então, apurado através
de um questionário aplicado pelo próprio autor junto a diversas turmas de alunos. As
competências que fizeram parte do modelo de pesquisa do autor foram:
1. Grau em que o indivíduo mantém-se atualizado quanto aos novos
conhecimentos técnicos relativos ao seu campo de atuação, cargo ou
função;
2. Grau em que o indivíduo aprende rapidamente os novos conceitos e
tecnologias associados à sua área de atuação;
3. Grau em que o indivíduo dispõe de idéias criativas e inovadoras;
4. Grau em que o indivíduo é capaz de implementar novas formas de
realização de seu trabalho e de alterar a realidade dos negócios de sua
empresa ou setor;
5. Grau em que o indivíduo dispõe de habilidades comunicativas e de
expressão;
6. Grau em que o indivíduo se relaciona positivamente com as pessoas de
seu convívio profissional;
7. Grau em que o indivíduo é capaz de trabalhar em equipes;
8. Grau em que o indivíduo dispõe de um coeficiente emocional que lhe
permita lidar, equilibradamente, com situações novas, complexas e
inesperadas;
9. Grau em que o indivíduo tem uma visão sistêmica dos processos da
organização e da realidade que o cerca;
10. Grau em que o indivíduo é capaz de lidar com situações novas e
imprevistas;
11. Grau em que o indivíduo é capaz de lidar com as incertezas,
contradições e ambigüidades inerentes aos processos de mudança que
caracterizam o atual contexto dos negócios;
12. Grau em que o indivíduo dispõe de proatividade para alterar a
realidade que o cerca, assim como para a tomada de decisões complexas;
13. Grau em que o indivíduo se encontra comprometido com a visão de
negócio e objetivos da organização;
14. Grau em que o indivíduo é capaz de apresentar uma elevada
performance, atingindo suas metas de desempenho e
15. Grau em que o indivíduo busca novas formas de realização de seu
trabalho e/ou de opções de negócios transformando oportunidades em
ações (SANT’ANNA, 2002, p. 111-113).

O autor apurou um alto grau de relevância para todas as competências, com notas
médias que variaram de um máximo de 8,6 (capacidade de comprometer-se com os
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objetivos da organização) até um mínimo de 7,2 (capacidade empreendedora e
visão de mundo ampla e global) e concluiu que:
Observa-se a presença de escores elevados para todas as competências
pesquisadas, evidenciando-se, como competências mais requeridas,
aquelas mais diretamente associadas a aspectos relacionais e sociais, tais
como: capacidade de comunicação, de relacionamento interpessoal e de
trabalho em equipes; bem como a aspectos diretamente associados a
performance das organizações, como a capacidade de seus profissionais
comprometerem-se com os objetivos organizacionais e gerarem resultados
efetivos (SANT’ANNA, 2002, p. 245-246).

Lazzarotto (2001) realizou um estudo sobre as competências essenciais requeridas
para o gerenciamento de unidades básicas de saúde (UBS) pelo profissional
enfermeiro. O método principal de pesquisa utilizado foi o de um survey, através de
um questionário onde cada respondente deveria apurar o grau de relevância das
competências para o cargo de gerenciamento das UBS.
O questionário continha uma listagem com cinqüenta e uma competências, sendo
vinte relacionadas a conhecimento, dezesseis relacionadas a habilidades e quinze
relacionadas a atitudes, competências estas que foram identificadas pela autora
após revisão bibliográfica.
A coleta de dados foi realizada com sete professores de curso de enfermagem, com
onze enfermeiras gestoras e com quatrocentos usuários que freqüentam UBS.
O quadro 17 apresenta as competências mais relevantes na opinião de cada um dos
três segmentos pesquisados.
Competências

Professores

Conhecimento

Conhecimento e
desenvolvimento do
planejamento da USB
Conhecimento de
recursos humanos

Habilidades

Trabalho em equipe
Relacionamento
interpessoal
Planejamento
Negociação
Ética

Enfermeiros Gestores
Conhecimentos da
comunidade
Conhecimentos de
insumos e
medicamentos
Conhecimento da
qualidade do serviço
prestado

Comunidade
Conhecimento de
equipamentos
Conhecimento de insumos
e medicamentos
Conhecimentos de normas
e procedimentos
Conhecimento da qualidade
do serviço prestado

Comunicação
Resolução de
problemas
Trabalho em equipe
Ética

Comunicação
Resolução de problemas

Empatia
Abertura ao diálogo (saber
escutar)
Atitudes
Humildade
Resolução de problemas
Quadro 17 - Competências mais relevantes para gerenciamento de UBS – elaborado por este autor
(Fonte: LAZZAROTTO, 2001)
Iniciativa e autonomia
Envolvimento
(comprometimento)
Trabalho em equipe

Abertura a mudanças
Criatividade
Envolvimento
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Estes resultados apurados permitem verificar uma diferença na percepção de cada
um dos públicos entrevistados sobre quais seriam as competências mais relevantes
para este profissional. Algumas competências aparecem, ora como habilidades, ora
como atitudes, pois refletem o atributo principal relacionado à forma como a autora
descreveu as competências em seu questionário. O resultado apurado junto aos
professores e enfermeiros é importante, mas não tem o mesmo peso que os
resultados obtidos junto aos usuários de UBS, em função do pequeno número de
respondentes do survey entre os primeiros, em relação ao grande número de
respondentes (400) entre os usuários. Destacam-se aqui algumas competências
consideradas muito relevantes pelos usuários, que nos estudos até agora, não
haviam aparecido como relevantes, tais como: empatia e humildade.
Pinto (2003), em sua tese de doutorado, realizou estudos com o objetivo de
compreender aspectos de liderança e de competência na percepção do profissional
da informação, que abrange as seguintes categorias: bibliotecários, docentes de
graduação e de pós-graduação de Biblioteconomia e Ciência da Informação,
pesquisadores com relevante produção científica na área e representantes de
órgãos de classe de profissionais na área de informação. O método de pesquisa
adotado foi o de estudo de caso e a pesquisadora utilizou diferentes instrumentos de
pesquisa: (i) – um questionário com perguntas abertas; (ii) - entrevistas guiadas por
um formulário de pesquisa e (iii) – um questionário enviado por correio eletrônico. A
pesquisadora escolheu 32 participantes para a sua pesquisa, 8 de cada uma das
categorias (profissional, ensino, pesquisa e representantes de classe), tendo obtido
a participação efetiva de 19 deles. Os resultados obtidos (quadro 18) permitem
verificar uma diferença na percepção de cada um dos públicos entrevistados, sob
quais seriam as competências mais relevantes para este profissional.
Categoria (número de participantes
da pesquisa)

Competências mais relevantes

Visão estratégica
Atitude pró-ativa (iniciativa)
Inovação
Empreendedorismo
Disseminador de informações
Professores (4)
Trabalho em equipe transdisciplinares
Habilidades gerenciais
Relações públicas
Pesquisadores (4)
Trabalho em equipe transdisciplinares
Representantes de Órgão de classe (4) Visão estratégica
Quadro 18 - Competências mais relevantes de profissionais da área de informação - elaborado por
este autor (Fonte: PINTO, 2003)
Bibliotecários (7)
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Luz (2001), em sua tese de Doutorado, realizou um estudo de caso único, na
TELEMAR-MINAS, com o objetivo de analisar o alinhamento entre as competências
organizacionais e individuais da empresa com as suas estratégias. O instrumento
principal de coleta de dados foi uma entrevista semi-estruturada que foi realizada
com 50 gestores da empresa (Diretores, Gerentes, Coordenadores e Supervisores),
através da qual a autora mapeou as competências individuais mais relevantes a
partir da freqüência relativa de citação entre os entrevistados. Os resultados obtidos
estão na tabela 2, na qual a autora utilizou para separá-los o tripé: saber
(conhecimento), saber fazer (habilidades) e saber ser (atitudes).
Os resultados obtidos demonstram uma facilidade muito maior dos respondentes em
reconhecer os conhecimentos e habilidades relevantes, do que as atitudes, fato este
já apontado por Oderich (2005).
Tabela 2 – Competências e sua freqüência relativa de citação na TELEMAR
Freqüência
Competências
Relativa (%)
Tecnologia de Telecomunicações
40
Marketing
32
Saber
Administração geral
16
(Conhecimento)
Finanças
12
Planejamento
10
Informática
8
Capacidade de relacionamento
36
Visão geral da empresa e do negócio
26
Saber-Fazer
Capacidade de trabalhar em equipe
22
(Habilidades)
Capacidade de liderança
14
Capacidade de negociação
14
Capacidade de empreender
8
Capacidade aprender
10
Saber-Ser
Capacidade de adaptação
8
(Atitudes)
Capacidade de julgamento
8
Sensibilidade
8
Fonte: LUZ, 2001

A autora, em suas conclusões, discorda que a gestão de competências seja tarefa
exclusivamente das empresas, mas que ela deve ser compartilhada com os
trabalhadores e conclui que:
A competência, por sua vez, é constituída pela estrutura básica dos
significados incorporados pelos trabalhadores, isto é, os modos como
concebem o trabalho, formam e organizam os conhecimentos e as
habilidades em competências distintivas, na realização de suas atividades
profissionais. Nessas propostas, o ponto de partida é o levantamento das
concepções que os próprios trabalhadores têm de seu trabalho. Os atributos
não têm significados fixos, mas são significativamente configurados a partir
dos modos específicos como trabalho é concebido. Tais concepções
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determinam ainda os atributos particulares que são desenvolvidos e
mantidos na realização das atividades e, finalmente, as concepções de
trabalho dão origem não apenas a diferentes formas de competência, mas
também a uma hierarquia de competências.
Em suma, a competência não está associada a um conjunto específico de
atributos de trabalhador considerado competente, mas às variações nas
formas de conceber o trabalho. (LUZ, 2001, p. 253-254)

Gramigna (2004), consultora na área de RH, baseada em inúmeros trabalhos de
consultoria realizados entre os anos de 1977 a 2000, em várias empresas de
diferentes

setores

de

atividades

profissionais,

relacionou

quais

eram

as

competências mais relevantes, a partir de um levantamento de 4.500 perfis
profissionais. Por ordem de relevância, as quinze competências apuradas foram:
visão sistêmica, negociação, liderança, criatividade, comunicação, relacionamento
interpessoal, flexibilidade, capacidade de trabalhar sobre pressão, capacidade
empreendedora, tomada de decisão, cultura da qualidade, planejamento, motivação,
organização e iniciativa.
Echeveste et al. (1999) realizou uma pesquisa com 136 executivos de empresas em
quatro estados diferentes (SP, PR, SC, RS), que apontou 48 atributos relevantes
para um executivo estar apto para atuar no mercado global, dos quais os autores
classificaram os doze mais relevantes por ordem de importância: integridade, visão
estratégica, capacidade de liderança, visão da empresa, capacidade de decisão,
foco em resultados, ética no trato de questões profissionais e sociais, capacidade de
negociação, motivação, coordenação de trabalhos em equipe, habilidade em
relações inter-pessoais e atitude proativa.
Panceri (2001) desenvolveu uma tese específica referente à identificação das
competências de gestores de uma organização do terceiro setor. O método de
pesquisa foi o estudo de caso único na instituição Irmandade do Divino Espírito
Santo – IDES/PROMENOR, organização localizada em Florianópolis e voltada ao
atendimento de crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social.
A coleta de dados foi realizada junto a três públicos alvos distintos: os próprios
gestores, os seus funcionários e pessoas de instituições parceiras da obra social.
O modelo de pesquisa utilizado pela autora consistiu na análise da trilogia:
conhecimentos, habilidades e atitudes.
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Este trabalho merece destaque por revelar a abrangência da temática competência
e que a gestão de qualquer instituição, mesmo aquelas sem fins lucrativos, pode ser
aprimorada a partir da utilização de conceitos de competências.
O quadro 19 apresenta as competências mais relevantes apuradas pela
pesquisadora.
• Conhecer a missão da organização, a finalidade, os objetivos, os
programas, sua estrutura de funcionamento e suas dificuldades;
• Possuir conhecimento na área de atuação, tendo concluído o nível superior;
• Conhecer a conjuntura econômica, política e sócio-cultural do país e a
Conhecimentos
realidade;
• Manter atualização e aprendizado contínuo;
• Ter conhecimento sobre relações humanas e
• Conhecer procedimentos técnicos e operativos.
• Ser capaz de estimular e promover o trabalho em equipe;
• Ser capaz de descentralizar atividades, oportunizando a autonomia;
• Ser capaz de manter foco no resultado;
• Ser capaz de manter relações profissionais;
• Demonstrar capacidade de liderança;
Habilidades
• Saber comprometer-se;
• Ser capaz de planejar estrategicamente;
• Demonstrar habilidades humanas;
• Ser capaz de agilizar a tomada de decisão e
• Demonstrar eficiência.
• Demonstrar comprometimento com a missão da organização;
• Ser ético;
• Ser ágil, criativo, flexível, inovador e empreendedor;
Atitudes
• Demonstrar determinação, iniciativa e persistência;
• Valorizar o ser humano;
• Reconhecer a importância da melhoria contínua e
• Demonstrar satisfação em atender clientes, usuários e colaboradores.
Quadro 19 - Competências mais relevantes para gestores de uma organização de terceiro setor elaborado por este autor (Fonte: PANCERI, 2001)

A revisão bibliográfica realizada que incluiu desde grandes empresas industriais e de
serviços até uma organização do terceiro setor permitiu verificar a abrangência e a
importância da temática competência nas organizações na atualidade.
Esta revisão bibliográfica aponta para algumas conclusões preliminares relevantes:
A - Quando se fala em competências individuais, a maioria dos trabalhos estudados
utiliza como referencial o modelo de conhecimentos, habilidades e atitudes
(BITENCOURT, 2001; LAZZAROTTO, 2001, LUZ, 2001; PANCERI, 2001,
ODERICH, 2005).
B - O foco da maioria das pesquisas realizadas está em cargos gerenciais, tendo em
vista que nas grandes empresas são estes os cargos responsáveis, normalmente,
pelo maior impacto nos seus resultados.
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C - Os modelos de competências gerenciais existentes são específicos para cada
empresa, não existindo um padrão geral (BITENCOURT, 2001; BITENCOURT;
BARBOSA, 2004; ODERICH, 2005).
D – Conhecimento e Habilidades são dimensões da competência mais familiarizadas
para os profissionais do que as atitudes (LUZ, 2001; ODERICH, 2005).
E - A listagem de competências apurada é ampla, apontando para algumas
competências comuns à maioria dos trabalhos, tais como: relacionamento
interpessoal, trabalho em equipe, visão sistêmica, proatividade e ética. Entretanto,
não existe uma uniformidade de competências nas empresas pesquisadas e sim, um
conjunto de competências para cada empresa, seja em função da natureza de sua
atividade principal ou de sua cultura organizacional.
Um fato que merece atenção especial é o da multiplicidade de públicos que foram
pesquisados para se apurar as competências mais relevantes. Na maioria dos
trabalhos um destes públicos entrevistados era o do próprio profissional que
analisava as suas competências, fato este ressaltado por Luz (2001). Em sua
conclusão ela afirma que as competências devem ser apuradas junto aos próprios
trabalhadores, pois ninguém conhece o ofício de seu trabalho melhor do que eles.
De todos os trabalhos, dois foram surveys (LAZZAROTTO, 2001; SANT’ANNA,
2002) e ambos apuraram uma lista de competências a partir de uma revisão
bibliográfica , procedimento idêntico ao deste trabalho.
Um modelo de pesquisa já começa a surgir, pois algumas competências, tais como
relacionamento interpessoal, trabalho em equipe e visão sistêmica, aparecem na
maioria dos trabalhos. Seriam estas competências também relevantes para um
docente universitário?
Para responder a esta questão e aprofundar a compreensão sobre competências,
faz-se necessária uma revisão bibliográfica sobre o que existe de específico sobre
competências de ensino e de pesquisa.
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5.3.2. Competências para o Ensino

Ensinar é, para alguns um ofício. Para outros, uma arte. Arte ou ofício, fato concreto
é que ensinar é umas das atividades mais antigas da humanidade e possui um
impacto sobre a vida daqueles que aprendem.
Para a UNESCO, os quatro pilares da educação, para o século XXI são: (i) –
aprender a conhecer; (ii) – aprender a fazer; (iii) – aprender a viver juntos, aprender
a viver com os outros e (iv) – aprender a ser (DELORS et al., 2004). A edificação
destes pilares, em qualquer setor educacional, é obra de oficio de professores e,
para tanto, é desejável, para o adequado desenvolvimento desta atividade, que
estes possuam um portfólio de competências que os habilitem a desempenhar da
melhor forma o seu papel. Uma base geral para este portfólio de competências é
aquela fornecida pelas competências individuais genéricas.

5.3.2.1 Competências na visão de profissionais da área de educação

Para iniciar a compreensão sobre competências para professores universitários,
apresenta-se aqui a leitura de autores relacionados à área de educação que de uma
forma geral, conceituam as principais características de um professor, em alguns
casos sem estar diretamente relacionado com o tema competências, mas de uma
forma indireta.
Um dos maiores educadores do Brasil, Paulo Freire (1997) entende que não existe
docência sem discência e que para ensinar, o docente necessita de método,
pesquisa, ética e criatividade; deve estar aberto à produção do conhecimento e
disponível a desaprender o que não é útil; deve ser um agente de mudança onde o
ensinar exige risco, aceitação do novo e rejeição a qualquer forma de discriminação;
deve compreender que ensinar exige do professor bom senso, humildade,
apreensão da realidade, alegria e esperança. Conclui que ensinar é uma
especificidade humana e requer segurança em si mesmo, competência profissional,
generosidade, comprometimento e capacidade de escuta.
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Moraes (1997), com o foco voltado para o ensino universitário, propõe que um
professor deve possuir habilidades de conhecimentos que promovam a criatividade,
a comunicação interpessoal, a interpretação coerente da realidade, uma visão global
de sua área específica e o inter-relacionamento com outras áreas. Além disto,
propõe também que ele necessita ter flexibilidade para acompanhar as mudanças na
educação e na ciência e, conseqüentemente, no ensino superior, de forma que se
promova um ensino de qualidade para o saber fazer, para o saber pensar, para o
saber ser, criando a mentalidade do aprender a aprender.
Para Hass (1998), um professor universitário necessita ser humilde e entender que é
preciso reaprender aquilo que já sabe; desenvolver seu senso crítico; preparar
alunos contra os perigos da fragmentação; construir uma identidade mais integrada;
rever velhos paradigmas e estilos pessoais e profissionais, além das práticas
usualmente exercitadas; buscar a superação das dificuldades de comunicação; estar
aberto a todas as dificuldades; fugir do medo de se abrir ao outro e ao mundo; ser
teórico-práticos e estar aberto a responder as questões pessoais e sociais.
Masseto (2003a), ao analisar exclusivamente a competência pedagógica do
professor universitário, entende que competência sempre tem a ver com uma série
de aspectos que se apresentam e se desenvolvem conjuntamente: saberes,
conhecimentos, valores, atitudes e habilidades. Para o autor, as competências
básicas para o ensino superior são:
1 - Domínio de uma área de Conhecimento, que significa um domínio dos
conhecimentos básicos em determinada área, bem como experiência profissional de
campo adquirida em cursos de bacharelado e alguns anos de exercício profissional.
Para ele, quem pretende lecionar necessita que seus conhecimentos e práticas
profissionais sejam atualizados constantemente por intermédio de participações em
cursos de aperfeiçoamento, congressos, simpósios, intercâmbios com especialistas
com esta finalidade. Por fim, completa o autor, que o domínio de uma área de
conhecimento exige do professor universitário atuação em pesquisa científica.
2 - Domínio da área pedagógica, que é uma competência absolutamente essencial
para um docente e, em geral, esse é o ponto mais carente de professores
universitários, seja por que nunca tiveram oportunidade de entrar em contato com
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essa área, ou seja porque entendem que se trata de algo supérfluo ou
desnecessário para a atividade de ensino.
3 - O exercício da dimensão política, pois o professor, ao entrar na sala de aula para
ensinar uma disciplina, não deixa de ser um cidadão, um “político”, alguém
compromissado com seu tempo, sua civilização e sua comunidade, e isso não se
desprega de sua pele no instante em que entra em sala de aula. Ele pode até querer
omitir tal aspecto em nome da ciência que ele deve transmitir, mas continua cidadão
e político e como profissional da docência, não poderá deixar de sê-lo.
Perrenoud (2000) propõe dez grandes famílias de competências genéricas como
prioridades para os professores atuais. Ao fazer isto, ele explicita que seu “inventário
não é nem definitivo e nem exaustivo”. Para ele um professor deverá ser capaz de:
(i) - Organizar e dirigir situações de aprendizagem, que significa trabalhar a
partir das representações dos alunos, envolvê-los em atividades de
pesquisa, em projetos de conhecimento.
(ii) - Administrar a progressão das aprendizagens que consiste em observar
e avaliar os alunos em situações de aprendizagem de acordo com uma
abordagem formativa.
(iii) - Conceber e fazer evoluir os dispositivos de diferenciação, que consiste
em um meio de desenvolver a cooperação entre os alunos e certas formas
simples de ensino mútuo, bem como abrir a gestão de classe para um
espaço mais vasto.
(iv) - Envolver os alunos em sua aprendizagem e em seu trabalho como
instituir e fazer funcionar um conselho de alunos e negociar com eles
diversos tipos de regras e de contratos.
(v) - Trabalhar em equipe que consiste em dirigir grupos de trabalho,
conduzir reuniões para que estas se tornem decisórias, administrar crises
ou conflitos interpessoais e enfrentar e analisar em conjunto situações
complexas, práticas e problemas profissionais.
(vi) - Participar da administração da escola que consiste em elaborar e
negociar um projeto da instituição, administrar os recursos da escola e
estimular, no âmbito da escola, a participação dos alunos.
(vii) - Informar e envolver os pais que consiste em dirigir reuniões de
informação e de debate, fazer entrevistas e envolver os pais na construção
dos saberes.
(viii) - Utilizar novas tecnologias que consiste em explorar as
potencialidades didáticas dos programas em relação aos objetivos do
ensino e utilizar de ferramentas de multimídia no ensino.
(ix) - Enfrentar os deveres e os dilemas éticos da profissão que consiste em
prevenir a violência na escola e fora dela, lutar contra os preconceitos e as
discriminações sexuais, étnicas e sociais e desenvolver o senso de
responsabilidade, a solidariedade e o sentimento de justiça.
(x) - Administrar sua própria formação contínua que consiste em saber
explicitar as próprias práticas e estabelecer seu próprio balanço de
competências e seu programa de formação contínua (PERRENOUD, 2000,
p. 20-21, grifos nosso).

Estas competências são genéricas, amplas e muitas delas voltadas para as práticas
educacionais do ensino fundamental e/ou médio, mas revelam a variedade de um
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portfólio de competências que, em níveis diferentes, todos os professores deveriam
possuir.
Especificamente, se posicionando em relação às competências de um docente
universitário, Masetto (2003b) assim se manifestou:
O exercício docente do ensino superior exige competências específicas, que
não se restringem a ter um diploma de bacharel, ou mesmo de mestre ou
doutor, ou, ainda, apenas o exercício de uma profissão. Exige isto tudo,
além de outras competências próprias (MASETTO, 2003b, p. 11).

Competências, para um professor, é um assunto que vem sendo estudado de forma
direta (MASETTO, 2003a; MASETTO, 2003b; PERRENOUD, 2000) ou indireta,
quando autores da área educacional se referem às qualidades ou características de
um bom professor (FREIRE, 1997; HASS, 1998; MORAES, 1997).
Independente do termo utilizado – qualidades, características ou competências –
função do linguajar peculiar de cada pesquisador da área educacional, é evidente
que a temática de competências já está inserida no debate das atividades de um
professor.
A análise destes principais atributos, associados a um professor em relação ao
referencial mais usual com a qual se classifica competências - conhecimentos,
habilidades e atitudes - permite identificar que:
(i) - Domínio da área de conhecimento (FREIRE, 1997; MASETTO, 2003a;
PERRENOUD, 2000) e domínio da área pedagógica (MASETTO, 2003a)
constituem-se em uma das dimensões da competência: conhecimento.
(ii) - Criatividade (FREIRE, 1997; MORAES, 1997), comunicação (HASS, 1998),
planejamento (PERRENOUD, 2000), relacionamento interpessoal (MORAES, 1997),
trabalho em equipe (PERRENOUD, 2000) e visão sistêmica (MORAES, 1997,
HASS, 1998) constituem-se em outra das dimensões da competência: habilidade.
(iii) – O conjunto composto por ética, generosidade, alegria, esperança e
comprometimento, segundo Freire (1997) e também flexibilidade (FREIRE, 1997;
HASS, 1997; MORAES, 1997) e humildade (HASS, 1998) constituem-se em outra
das dimensões da competência: atitude.
Este linguajar dos pesquisadores da área educacional é próprio deles, mas o seu
conteúdo é universal e revela um conjunto de atributos para o exercício da função de
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professor, conjunto este que se constitui no objeto de estudo deste trabalho:
competências.

5.3.2.2 Competências práticas apuradas em trabalhos da literatura

Nassif (2000) defendeu uma tese de doutorado cujo objetivo foi verificar se a gestão
de recursos humanos de uma amostra de Universidades particulares do Estado de
São Paulo viabiliza e estimula o desenvolvimento e o exercício das competências de
seus docentes de graduação, a fim de elevar a competitividade das Universidades.
A pesquisadora realizou seu trabalho em dois estágios. Inicialmente, entrevistou
profissionais de recursos humanos e reitores das Universidades, através de um
questionário semi-estruturado e, como resultado destas entrevistas, a autora
concluiu, após análise de conteúdo, que:
O conceito de um bom professor possuía as seguintes características:
1 - Competência para ensinar, postura com o ser humano, o olhar para o
aluno, que saiba se relacionar bem;
2 - Conseguir conciliar a teoria à prática, por meio de sua experiência
acadêmica;
3 - Ética e humildade e
4 - É formador de curiosos e tem prazer em ver seus alunos o superarem.
As competências esperadas de um bom professor são:
1 - Sentir-se realizado; aberto, participativo, fluente e ter cabeça renovadora;
2 - Titulação, experiência e didática;
3 - Competência para seguir a missão da universidade;
4 - Flexível para acompanhar e se adaptar às mudanças e
5 – Domínio do saber, pronto para aprender, bem humorado e capaz de
colaborar sempre.
As competências exigidas de um bom professor são:
1 - Ética, postura, bom caráter e moral;
2 - Bons conhecimentos da área; atualizado e de fácil contato interpessoal;
3 - Titulação e experiência, aliado à didática e
4 - Que cresça com a Universidade; que saiba ser diferente; que tenha o
perfil de um executivo de empresa, empreendedor e mente estratégica
(NASSIF, 2000, p. 139, grifos nosso).

Numa segunda fase, a autora aplicou um questionário fechado, através de um
survey que foi respondido por 282 professores das cinco Universidades que
participaram da pesquisa, através do qual a autora identificou quais seriam as duas
competências mais importantes em seis dimensões por ela estabelecidas, após a
sua revisão bibliográfica. (quadro 20).
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Dimensão
Competência
Técnica
Didática e Competência teórica
Interpessoal
Comunicação e Motivação
Intelectual
Busca de novos conhecimentos
Social
Ética e Comportamento equilibrado
Metódica
Preparação de aulas e feedback dos trabalhos realizados
Participativa
Flexibilidade e Iniciativa e ação
Quadro 20 - Competências mais importantes em universidades privadas (Fonte: NASSIF, 2000)

Nesta segunda fase, a autora (NASSIF, 2000), utilizando-se de análise fatorial
identificou, por ordem de relevância, aquelas que foram as mais significativas
competências apuradas: habilidade interpessoal, capacidade didático pedagógica,
abertura à inovação, características sociáveis, contribuição para o desenvolvimento
do aluno, titulação, uso diferenciado do método de avaliação, auto aprendizado,
elaboração teórica e afabilidade.
Este trabalho de Nassif (2000) apurou as competências de professores universitários
de Universidades privadas. As conclusões deste trabalho revelam que o assunto
competências já começa a ser estudado no meio acadêmico. A parte qualitativa do
trabalho ficou um pouco confusa ao apresentar o conceito de um bom professor, as
competências esperadas para um bom professor e as competências exigidas de um
bom professor, pois são três condições muito próximas entre si e a autora não
explicou as diferenças significativas entre elas ao descrevê-las. Além disto, refletem
apenas a opinião dos gestores e administradores de RH destas Universidades. Isto é
importante, mas como um trabalho de campo, estes parâmetros poderiam se revelar
mais ricos se fossem apontados pelos clientes do processo educacional, que são os
alunos. De qualquer maneira, são resultados que, mesmo que um pouco confusos,
apontam na direção pretendida por esta tese, pois apresentam competências que
são relevantes para um professor. Na segunda fase, a quantitativa, a autora
conseguiu apontar um elenco de competências que são relevantes por dimensões
específicas por ela propostas no seu modelo de pesquisa.
O grande diferencial entre o trabalho desta autora e este trabalho, é que o dela
limitou-se apenas às competências de ensino, enquanto neste trabalho será feita
uma análise mais ampla envolvendo ensino e pesquisa. Entretanto, o seu trabalho
constitui-se num sólido referencial para o ponto de partida deste trabalho.
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Vidal (2000), em sua dissertação de mestrado, realizou um estudo de caso com foco
nas habilidades de criatividade e de relacionamento interpessoal no processo
ensino-aprendizagem. O público alvo de sua pesquisa foram 50 docentes (09
doutores, 29 mestres, e 12 especialistas) e 890 alunos de graduação de um curso
de pedagogia em uma Universidade privada do Paraná. Os resultados da pesquisa
mostraram que os alunos consideram relevantes: aulas dinâmicas e criativas e um
maior relacionamento interpessoal com seus professores. Por outro lado, ambas as
habilidades também foram entendidas como relevantes pelo corpo docente, sendo
que alguns de seus membros revelaram que têm dificuldades para lidar com estas
práticas. Nesta mesma pesquisa, o autor perguntou aos alunos quais eram as três
qualidades mais importantes para um bom professor e as três respostas mais
relevantes obtidas, por faixa etária, encontram-se no quadro 21.
Faixa Etária dos Alunos
Qualidades mais importantes para um bom professor
menos de 20 anos
garra, comunicação e amizade
20 a 39 anos
criatividade, bom humor e companheirismo
40 a 59 anos
respeito, entusiasmo e dinamismo
acima de 60 anos
boa didática, amor a profissão e domínio da disciplina
Quadro 21 - As três qualidades mais importantes para um bom professor (Fonte: VIDAL, 2000)

Neste trabalho, Vidal (2000) identificou de forma clara duas habilidades que são
relevantes para um professor, na visão de professores e alunos: criatividade e
relacionamento interpessoal. Será que também são relevantes para pesquisadores?
Se forem, será que são mais relevantes para professores ou pesquisadores? O
trabalho de Vidal aponta um caminho ao apresentar duas competências que são
relevantes para um professor, mas a proposta deste trabalho é ir além, é avaliar para
cada uma delas o seu grau de importância individualmente, é avaliar o grau de
importância delas comparadas entre si e com outras competências e, o mais
importante, realizar estas mesmas avaliações para o docente universitário, no papel
de pesquisador acadêmico. Além disto, muito daquilo que os alunos consideram
como as qualidades de um bom professor, na realidade, para fins deste trabalho,
são competências, dentre elas comunicação, criatividade, didática e domínio da
disciplina.
Labegalini (1997), em sua tese de doutorado, estudou o papel do professor
universitário na qualidade de serviço através de um estudo de caso realizado com
professores e alunos de cursos de engenharia da Escola Federal de Engenharia de
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Itajubá (atualmente Universidade Federal de Itajubá). O autor não teve o objetivo de
apurar competências, mas o fato de apurar fatores relevantes da qualidade de
serviço permite verificar, ainda que indiretamente, algumas competências que
apareceram no seu estudo como sendo relevantes para a boa qualidade de serviço
do professor universitário, descritas a seguir em ordem alfabética, pois o autor não
apurou a relevância das mesmas: credibilidade, comprometimento, didática, domínio
da área de conhecimento, empatia, flexibilidade, motivação, planejamento e
relacionamento interpessoal.
Estes três trabalhos permitem concluir que é possível estudar a questão de
competências para o papel de professor universitário. E se isto o é, pressupõe-se
que também o seja, para o seu outro papel, o de pesquisador.

5.3.3 Competências para a Pesquisa

Pesquisar é uma atividade normal para aqueles que ingressam na carreira científica.
É possível ser pesquisador, sem necessariamente atuar como professor, ao se
desenvolver uma carreira científica em Centros de Pesquisa e Desenvolvimento
ligados a empresas. No caso específico do docente universitário, pesquisar e
ensinar são atividades inerentes a este profissional.
Gil (2002), autor de metodologia científica, propõe que o êxito de uma pesquisa
depende, fundamentalmente, de certas qualidades intelectuais e sociais de um
pesquisador e propõe as seguintes: A – conhecimento do assunto a ser pesquisado;
B – curiosidade; C – criatividade; D – integridade intelectual; E – atitude
autocorretiva; F – sensibilidade social; G – imaginação disciplinada; H –
perseverança e paciência e I – confiança na experiência.
Kourganoff (1990), já referenciado como um dos críticos radicais da relação entre as
atividades de ensinar e pesquisar, apresenta aquilo que identifica como sendo as
sete atitudes características do que ele denominou de um pesquisador autêntico:
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(i) - A preocupação com a originalidade e com a novidade que consiste no
fato do pesquisador, de uma forma geral e natural, ser atraído por desafios
e pela busca do novo.
(ii) - Falta de interesse pela unidade dos conhecimentos que consiste no
fato dos pesquisadores se focarem muito na busca do saber específico,
possuindo na sua grande maioria, pouco interesse no saber geral.
(iii) - Tendência à dissimulação uma vez que o objetivo de divulgar
resultados científicos inovadores em revistas ou jornais de grande
reconhecimento científico ou de obter patentes, conduz um pesquisador a
diversas formas de dissimulação de seu trabalho.
(iv) - Desprezo pelo esforço de redação, uma vez que para muitos
pesquisadores, “redigir” é considerado um dos aspectos mais
desagradáveis de sua atividade profissional.
(v) - Falta de interesse pelas “explicações”, uma vez que para muitos
pesquisadores, aquilo que pesquisam é tão óbvio, que assim acabam tendo
pouca paciência para “explicações”, limitando-se, muitas vezes, a “explicar”
os resultados obtidos.
(vi) - Atitude possessiva em relação ao conhecimento que consiste na luta
pela descoberta do novo em seu campo científico o que desenvolve em
pesquisadores um sentido de “propriedade de idéias”.
(vii) - Espírito de Oposição, que consiste no fato de um pesquisador ser
alguém que se “recusa a aceitar velhas verdades” como absolutas.
(KOURGANOFF, 1990, p. 47-52, grifos nosso).

Ubeda (2003), em sua dissertação de mestrado, analisou as competências de
pesquisadores da EMBRAPA e verificou que ele deve atuar embasado nos valores
enfatizados na cultura da empresa, que são os seguintes:
• Cultivar e premiar a criatividade;
• Buscar eficiência e eficácia, desenvolver ações com foco na obtenção de
resultados e resoluções, com custos compatíveis e competitivos.
• Planejar o futuro, posicionar estrategicamente os recursos e as
capacidades;
• Estar comprometido com a honestidade e a conduta ética, valorizando o
ser humano e tratando todos os grupos da sociedade com atenção;
• Procurar atender às especificidades das demandas da clientela, seguindo
os princípios de qualidade total;
• Incentivar a liderança na geração, adaptação e transferência de
conhecimentos, produtos, serviços e tecnologias;
• Encorajar parcerias com outras organizações e indivíduos;
• Manter colaboração global, em assuntos da ciência e da tecnologia do
agronegócio da bovinocultura e
• Buscar o rigor científico, pautar as ações de P&D pelo método científico,
pela exatidão e pela precisão de procedimentos em todas as etapas do
processo, não tolerando viés nos resultados (UBEDA, 2003, p. 87-88).

Neste seu trabalho Ubeda (2003) também apurou quais são as principais
competências do pesquisador da Embrapa:
• Fornecer a base de conhecimentos específicos que permita o surgimento
e fortalecimento de empresas de base tecnológica em bovinocultura e
plantas forrageiras;
• Monitorar e analisar o comportamento do mercado do agronegócio e as
principais tendências;
• Utilizar conhecimentos para identificar padrões de qualidade dos
produtos de bovinocultura a partir de métodos científicos e
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• Desenvolver novas práticas tecnológicas, inovação que promovam o
desenvolvimento e a conservação de base de recursos naturais,
balanceando eficiência produtiva e qualidade ambiental (UBEDA, 2003, p.
88).

Leite Filho (2004), em sua dissertação de mestrado, estudou a relação orientador–
orientando com o objetivo de compreender aspectos desta relação que possam
influenciar o processo de produção de teses e dissertações em programas de pósgraduação. O público alvo de seu trabalho constituiu-se de mestrandos e
doutorandos na condição de alunos orientados e de professores orientadores, sendo
que todos eles oriundos dos programas de pós-graduação stricto sensu em
contabilidade da USP, PUC e FECAP na cidade de São Paulo. O método de
pesquisa utilizado foi o de estudo de caso realizado através de entrevistas. O autor
concluiu que, na escolha dos orientadores, os orientados consideraram a
congruência de interesse de pesquisa em determinado assunto ou linha de
pesquisa. Os principais fatores condicionantes da escolha foram a experiência
anterior do orientado com o orientador, a afinidade pessoal e a empatia. Quanto às
condições e requisitos para aceitação de alunos para orientação foram encontradas
evidências de que os orientadores valorizam as características técnicas dos
orientados, sendo que por outro lado, os orientados valorizaram as características
afetivas e pessoais para escolha dos orientadores. Com relação aos fatores
comportamentais

facilitadores

do

relacionamento,

foram

identificados

o

comprometimento e acessibilidade do orientador e orientando, respeito e facilidade
de comunicação entre as partes. Quanto aos fatores técnicos e de conhecimento
que facilitam a relação, foram enfatizados o conhecimento técnico específico na área
de

pesquisa,

conhecimento

e

experiência

em

metodologia

de

pesquisa,

principalmente saber o que se espera de uma dissertação ou tese.
Dudziak (2004) realizou um estudo de caso para a identificação das competências
essenciais de grupos de pesquisa em três laboratórios da Escola Politécnica da
USP. O foco de seu trabalho esteve na identificação do portfólio de competências
dos grupos de pesquisa, uma vez que a autora aponta que a função crítica destes
grupos é a de Pesquisa e Desenvolvimento. Para isto, aponta a autora, é essencial a
competência de inovação, que está relacionada com capacitação técnica,
flexibilidade, criatividade, competência sobre processos, competência de serviços,
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respeito à diversidade e uma atitude pró-ativa de cada um dos pesquisadores que
compõe um grupo de trabalho.
Competências para a pesquisa é um assunto que possui uma quantidade muito
limitada de estudos, pois apesar de muita pesquisa bibliográfica, a quantidade de
estudos encontrados é muito inferior quando comparada às competências para o
ensino.
Mas apesar da quantidade limitada, o fato concreto é que o assunto também é
abordado

para

pesquisadores,

pois

várias

das

competências

práticas

já

referenciadas reaparecem aqui, tais como: domínio da área de conhecimento (GIL,
2002; UBEDA; 2003), criatividade (DUDZIAK, 2004; GIL, 2002; KOURGANOFF,
1990; UBEDA; 2003), ética (UBEDA, 2003), visão sistêmica (UBEBA, 2003),
liderança (UBEDA, 2003), trabalho em equipe (UBEDA, 2003), empatia (LEITE
FILHO, 2004), flexibilidade (DUDZIAK, 2004; UBEDA, 2003) e proatividade
(DUDZIAK, 2004).
Uma competência específica de um pesquisador é a de conhecimentos de
metodologia científica (GIL, 2002; UBEDA, 2003)
Estes trabalhos permitem concluir que, a pressuposição feita anteriormente ao se
analisar as competências para o papel de professor, é aqui confirmada, pois também
é possível analisar competências para o papel de um pesquisador.

5.4 - AS COMPETÊNCIAS INTEGRANTES DO MODELO DE PESQUISA

A relação de competências identificadas na literatura é ampla e muito variada.
Existem competências que são citadas várias vezes na diversidade dos trabalhos
analisados, tal como relacionamento interpessoal, criatividade e ética e outras pouco
citadas, como é o caso de generosidade e alegria (FREIRE, 1997), que só foram
citadas uma única vez.
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A determinação da quantidade de competências a ser analisada é importante,
primeiramente, por uma questão de ordem prática, pois quanto maior o número de
competências, maior será o questionário a ser submetido à população da pesquisa.
Por outro lado, quanto maior o questionário, menor tende a ser o número de
respondentes em função do tempo gasto para respondê-lo. Três são os autores que
sugerem um número ao redor de 15 competências como razoável (GRAMIGNA,
2004; ODERICH, 2005; SANT’ANNA, 2002). Isto não significa que um número fixo e
limitado de competências contemple a diversidade de tarefas realizadas por
docentes universitários. No entanto, um inventário completo de suas competências
seria tão extenso que a sua limitação, para fins de estudo, se faz necessário.
Um pressuposto estabelecido na escolha das competências que compõem o modelo
de pesquisa, foi de que elas pudessem ser avaliadas para ambos os papéis do
docente, pois só assim, vários dos objetivos da tese poderiam ser atingidos.
O modelo de pesquisa proposto possui treze competências consideradas, em
princípio, relevantes para cada um dos papéis de um docente: ora o de professor,
ora o de pesquisador.
Estas competências contemplam as três dimensões: conhecimentos, habilidades e
atitudes.
Para a dimensão conhecimento foi proposto: domínio da área de conhecimento.
Para a dimensão habilidade foram propostas: relacionamento interpessoal, trabalho
em equipe, criatividade, visão sistêmica, comunicação, liderança e planejamento.
Para a dimensão atitude foram propostas: comprometimento, ética, proatividade,
empatia e flexibilidade.
Excluindo a competência domínio de área de conhecimento, competência esta com
ligação umbilical com a finalidade da Universidade, as outras doze foram
competências genéricas apuradas na revisão bibliográfica como relevantes para um
grande número de profissões, em conformidade com Le Bortef (1994), que propõe
que elas, as competências genéricas, podem ser aplicadas a situações variadas.
Seriam estas competências genéricas também relevantes para um docente
universitário? Um dos objetivos da realização do survey é apurar, dentre outras
respostas, esta.
Além destas treze competências, uma exceção ao pressuposto estabelecido para a
escolha das competências do modelo de pesquisa foi a incorporação de duas
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competências específicas, uma para cada um dos papéis de um docente
universitário: a competência didático-pedagógica para o papel de professor e a
competência metodologia científica para o papel de pesquisador.
Esta escolha das competências que constam do modelo de pesquisa da tese foi feita
a partir da análise dos trabalhos já referenciados. Para cada competência escolhida,
os autores que se referem a ela na literatura e também à lista de referências
consultadas, encontram-se no Apêndice C.
Portanto, o modelo de pesquisa proposto é composto de quatorze competências
para os papéis de professor e pesquisador, sendo treze comuns a ambos os papéis
e uma específica para cada um deles, conforme apresentado no quadro 22.
DIMENSÕES

COMPETÊNCIAS
Ensino
Domínio Área de Conhecimento
v
Conhecimento
Didático-Pedagógica
v
Metodologia Científica
Relacionamento interpessoal
v
Trabalho em equipe
v
Criatividade
v
Habilidades
Visão Sistêmica
v
Comunicação
v
Liderança
v
Planejamento
v
Comprometimento
v
Ética
v
Atitudes
Proatividade
v
Empatia
v
Flexibilidade
v
Quadro 22 - Competências que constituem o modelo de pesquisa deste trabalho.

Pesquisa
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v

Os constructos da tese e a interdependência entre eles, bem como as dimensões e
competências que constituem o modelo de pesquisa são apresentados na figura 10.
Para fins deste estudo, no modelo apresentado, as competências da dimensão
conhecimento são consideradas competências técnicas, enquanto as competências
das

dimensões

comportamentais.

habilidades

e

atitudes

são

consideradas

competências
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CONHECIMENTO
Domínio da Área de Conhecimento (comum para ambos os papéis)
Conhecimento Didático-Pedagógico
Conhecimento de Metodologia Científica

Competências
do Professor

Competências
do Pesquisador

HABILIDADES E ATITUDES (comuns para ambos os papéis)
Relacionamento Interpessoal
Planejamento
Trabalho em Equipe
Comprometimento
Criatividade
Ética
Visão Sistêmica
Proatividade
Comunicação
Empatia
Liderança
Flexibilidade
Figura 10 – Representação gráfica do modelo de competências da tese

Estabelecido o modelo de pesquisa, um último passo nesta sua construção é o da
definição do universo no qual ele será testado. É o que segue.
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5.5 O UNIVERSO DA PESQUISA

Esta tese pretende identificar competências de docentes universitários que atuem
nos processos de ensino e pesquisa. Este levantamento será feito a partir de uma
única profissão, a de engenharia química. Em função disto, a definição da população
a ser pesquisada exige uma análise onde docentes universitários atuem com ensino
e pesquisa na área de engenharia química no Brasil.
Quanto ao ensino de graduação, o primeiro curso de Engenharia Química no Brasil
iniciou-se em 1922, na Escola de Engenharia do Mackenzie College e, logo em
seguida, foi instalado o segundo, na Escola Politécnica, no que viria a ser a futura
Universidade de São Paulo (CREMASCO, 2005). Em 2004, existiam 55 cursos de
graduação de Engenharia Química no Brasil com 5.544 alunos inscritos. Neste ano
de 2004 foram formados 1.044 Engenheiros Químicos no Brasil (GIORDANO, 2006).
Quanto ao ensino de pós-graduação, no início de 2006 existiam credenciados pela
CAPES, no Brasil, 15 cursos de Doutorado e 27 de Mestrado Acadêmico (CAPES,
2006). Destes cursos, somente 4 de mestrado acadêmico são realizados em
instituições privadas, sendo que todos os cursos de Doutorado são oferecidos por
Universidades Públicas. O quadro 23 (próxima página) apresenta a lista destes
cursos. As IES credenciadas pela CAPES na área de pós-graduação é que se
constituem nas Universidades de interesse desta tese, pois um pressuposto deste
autor para a identificação de docentes que atuam com pesquisa, é que no mínimo,
eles atuem em cursos de pós-graduação stricto sensu.
Cada um destes cursos credenciados pela CAPES foi analisado por este autor para
identificar se os seus docentes atuavam nos três sistemas de produção propostos
nessa tese: ensino de graduação, ensino de pós-graduação e pesquisa. Esta análise
foi feita no sítio de cada um deles na Internet, com o objetivo de identificar se todos
estes cursos e seus docentes realmente atuavam nesses três sistemas de produção.
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LINHA
PROGRAMA
ESCOLA
UF
D
M
1
Engenharia Química
UFRJ
RJ
7
7
2
Engenharia Química
USP
SP
6
6
3
Engenharia Química
UNICAMP
SP
6
6
4
Engenharia Química
UFSCAR
SP
6
6
5
Tecnologia de Processos Químicos e Bioquímicos
UFRJ
RJ
6
6
6
Engenharia Química
UFSC
SC
5
5
7
Engenharia Química
UFRN
RN
5
5
8
Engenharia Química
UFU
MG
4
4
9
Engenharia Química
UFPE
PE
4
4
10
Engenharia Química
UFMG
MG
4
4
11
Engenharia Química
UEM
PR
4
4
12
Engenharia Química
UFBA
BA
4
3
13
Processos Biotecnológicos
UFPR
PR
4
3
14
Engenharia Química
UFRGS
RS
3
5
15
Engenharia de Processos
UFCG
PB
3
16
Engenharia Química
UFCG
PB
4
17
Engenharia Química
FAENQUIL
SP
4
18
Desenvolvimento de Processos Ambientais
UNICAP
PE
3
19
Engenharia de Processos
UNIVILLE
SC
3
20
Engenharia de Processos
UNIT-SE
SE
3
21
Engenharia de Processos Químicos e Bioquímicos
CEUN-IMT
SP
3
22
Engenharia Química
UNIOESTE
PR
3
23
Engenharia Química
UFRRJ
RJ
3
24
Engenharia Química
UFPR
PR
3
25
Engenharia Química
UFPA
PA
3
26
Engenharia Química
UFC
CE
3
27
Engenharia Química
UFAL
AL
3
28
Engenharia Química
UERJ
RJ
3
Quadro 23 – Relação de cursos de pós-graduação credenciados pelas CAPES (Fonte: CAPES, 2006)
Observação: D significa Doutorado; M significa Mestrado Acadêmico; as notas que estão nestas
colunas representam o conceito atribuído a CAPES a estes cursos na época em que esta consulta foi
realizada.

Fruto desta análise, sete destes cursos foram desconsiderados como de interesse
desta tese pelas seguintes razões:
(i) – o curso é específico de pós-graduação, sendo que neste caso, todos os seus
docentes atuam intensamente com pesquisa, mas não foi possível constatar se eles
atuam no ensino de graduação, que foi o caso do curso de pós-graduação em
Engenharia Química da UFRJ (Linha1) que é realizado pela Coordenação dos
Programas de Pós-graduação de Engenharia (COPPE) da UFRJ;
(ii) - os cursos de pós-graduação em Engenharia de Processos, pois apesar de
estarem credenciados na CAPES juntamente com os cursos de Engenharia Química
e possuírem determinadas similaridades, estas são poucas e, portanto, são cursos
de áreas de concentração distintas da Engenharia Química (UFCG – Linha 15;
UNIVILLE – Linha 19; UNIT – Linha 20 e CEUN-IMT – Linha21) e
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(iii) – os cursos de Processos Biotecnológicos (UFPR – Linha 13) e de
Desenvolvimento de Processos Ambientais (UNICAP – Linha 18), pois são cursos
específicos e de áreas de concentração distintas da Engenharia Química.
Com a exclusão dos cursos citados a listagem final de Universidades a serem
pesquisadas, pois possuem ensino de graduação, ensino de pós-graduação e
pesquisa em Engenharia Química, é apresentada no quadro 24.
UNIVERSIDADE
PROGRAMA
USP
Engenharia Química
UNICAMP
Engenharia Química
UFSCAR
Engenharia Química
UFRJ
Tecnologia de Processos Químicos e Bioquímicos
UFSC
Engenharia Química
UFRN
Engenharia Química
UFU
Engenharia Química
UFPE
Engenharia Química
UFMG
Engenharia Química
UEM
Engenharia Química
UFBA
Engenharia Química
UFRGS
Engenharia Química
UFCG
Engenharia Química
FAENQUIL
Engenharia Química
UNIOESTE
Engenharia Química
UFRRJ
Engenharia Química
UFPR
Engenharia Química
UFPA
Engenharia Química
UFC
Engenharia Química
UFAL
Engenharia Química
UERJ
Engenharia Química
Quadro 24 – Relação de Universidades pesquisadas nesta tese

D
6
6
6
6
5
5
4
4
4
4
4
3

M
6
6
6
6
5
5
4
4
4
4
3
5
4
4
3
3
3
3
3
3
3

Duas observações importantes devem ser feitas em relação a esta lista final:
(i) – O programa de pós-graduação de

Tecnologia de Processos Químicos e Bioquímicos

foi mantido

pois ele é oferecido pela Escola de Química da UFRJ, mas na prática constatou-se
que são típicas da engenharia química. Constatou-se este fato após a análise deste
autor, que foi feita pela comparação de suas linhas de pesquisa em relação às linhas
de pesquisa dos demais cursos. Além disto, este departamento, na UFRJ, é o
responsável pelo seu curso de graduação de Engenharia Química. 9

9

Na UFRJ, existe uma situação atípica em função de sua evolução histórica. A UFRJ possui a sua
Escola Politécnica na qual estão a maioria de seus cursos de graduação de Engenharia, entretanto, o
curso de graduação de Engenharia Química nasceu na Escola de Química e assim permanece até
hoje. Em função disto, a UFRJ tem dois cursos de pós-graduação em Engenharia Química, um cujo
programa recebe este nome (o da COPPE) e o outro que é o que é considerado para fins deste
estudo que possui o nome de Programa de Tecnologia de Processos Químicos e Bioquímicos, mas
cujas características fundamentais são de um curso de pós-graduação de Engenharia Química.
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(ii) – A FAENQUIL foi extinta durante o ano de 2006 e todas as suas atividades
acadêmicas e de pesquisa foram transferidas para a USP, através da criação de um
novo campus denominado de Escola de Engenharia de Lorena (EEL).10 Em função
disto, doravante, neste trabalho, a FAENQUIL será citada como USP-EEL, que
reflete a sua situação atual. Em conseqüência disso, os dados apurados pela
CAPES, que se referem à USP, são da Escola Politécnica da USP, no campus da
Cidade Universitária de São Paulo e que, portanto, passará a ser citada como USPPOLI.
A população total de docentes desta pesquisa foi constituída pelos docentes que
atuam nos programas de pós-graduação das Universidades relacionadas no 24 e foi
obtida a partir da seguinte metodologia:
(i) – a fonte primária de dados foram os nomes de todos os professores doutores
que constavam no sítio da Internet dos programas de pós-graduação de cada uma
das Universidades.
(ii) – a fonte secundária foi verificar o nome de todos os professores doutores do
Departamento no sítio na Internet e para aqueles cujo nome não estavam na lista
utilizada como fonte primária, foi então consultado seu Currículo Lattes11 para
verificar se ele estava atuando no programa de pós-graduação. Isto só foi
considerado quando constatado que eles estavam orientando alunos no respectivo
programa

de

pós-graduação

do

Departamento.

Foram

poucos

os

casos

identificados, mas eles também tiveram seus nomes incluídos na lista de docentes a
serem consultados. Estas consultas foram realizadas nos meses de junho e julho de
2006. Foram identificados 424 professores doutores como a população a ser
pesquisada neste survey.
Definido o modelo de pesquisa e o universo no qual ele será aplicado, o passo
seguinte é o que se refere ao instrumento de pesquisa.

10

A Faculdade de Engenharia Química de Lorena (FAENQUIL) foi extinta através do Decreto 50.839
do Governo do Estado de São Paulo de 29 de maio de 2.006 e 29-5-2006 e suas áreas acadêmicas e
de pesquisa foram transferidas para a Universidade de São Paulo através da resolução USP 5.341 de
21 de junho de 2.006, que constituiu a Escola de Engenharia de Lorena (EEL).
11
O Currículo Lattes é base de dados de currículos de pesquisadores no Brasil – disponível em:
http://lattes.cnpq.br/index.htm
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6 O INSTRUMENTO DE PESQUISA

O instrumento de pesquisa deste survey consiste em um questionário, escolha esta
baseada nos seguintes critérios: o grande número de respondentes, a sua
distribuição em várias regiões do país e a facilidade de levantamento de seus dados.
Este capítulo, na sua parte inicial, apresenta os parâmetros que foram considerados
para a construção do questionário e, em seguida, fornece as informações sobre os
testes pilotos realizados e sobre a coleta de dados.

6.1 A CONSTRUÇÃO DO INSTRUMENTO DE PESQUISA

6.1.1 As definições operacionais e os atributos mensuráveis

As competências a serem analisadas nesta tese foram estabelecidas em seu modelo
de pesquisa. Entretanto, é importante mensurá-las para que se possa avaliar o seu
grau de relevância, bem como a relação entre elas para os dois papéis exercidos por
um docente universitário: o de professor e o de pesquisador.
E como mensurá-las? Para isto, é necessário que se estabeleça uma definição
operacional para cada uma delas, definição esta que então se desdobra em
atributos mensuráveis (FORZA, 2002).
A seguir, para cada uma das competências do modelo de pesquisa da tese é
apresentada uma breve revisão bibliográfica que fornece o embasamento teórico
para a elaboração de sua definição operacional, que então é estabelecida para cada
um dos papéis de um docente universitário: professor e pesquisador.
Estabelecida a definição operacional, os atributos mensuráveis que irão compor o
questionário serão apresentados.

118

6.1.1.1 Domínio da área de conhecimento

A área de conhecimento consiste num conjunto de conhecimento adquirido ou em
produção sobre um assunto, ou sobre um fenômeno.
A Lei de Diretrizes e Bases da Educação12 no Brasil deixa implícito que um docente
universitário deve possuir domínio da área de conhecimento, ao estabelecer que as
Universidades sejam instituições que se caracterizam por um terço do corpo
docente, pelo menos com titulação acadêmica de mestrado ou doutorado e um terço
do corpo docente em regime de tempo integral.13
Um docente universitário deve ter, como parâmetro mínimo de competência,
conhecimento na área que atua, seja no seu papel de professor, para poder
transmitir aos seus alunos este conhecimento consolidado, seja no papel de
pesquisador, para possuir a fundamentação básica que se constitua como ponto de
partida para o avanço de seu processo de produção científica.
Para Masetto (2003a), é condição essencial para um professor universitário:
[...] o domínio dos conhecimentos básicos numa determinada área, bem
como experiência profissional de campo, domínio este que se adquire, em
geral, por meio de cursos de bacharelado e de alguns anos de exercício
profissional [...] e espera-se que ele domine uma área de conhecimento
específica mediante pesquisa (MASETTO, 2003a, p. 26).

O quadro 25 apresenta as definições operacionais e os atributos mensuráveis,
estabelecidos neste trabalho para cada um dos papéis do docente universitário.
Papel

Definição Operacional
Atributos Mensuráveis
É a capacidade de possuir
Possuir sólidos conhecimentos das
conhecimentos sólidos numa área
disciplinas ministradas.
Professor
específica, bem como experiência
Realizar pesquisas em áreas relacionadas
profissional adquirida através da
com as disciplinas ministradas.
pesquisa científica.
É a capacidade de possuir
Possuir sólidos conhecimentos nas áreas de
conhecimentos sólidos numa área
pesquisa nas quais atua.
Pesquisador específica, bem como experiência
profissional, constatada através de
Possuir relevante produção científica.
relevante produção científica.
Quadro 25 - Definições operacionais e atributos mensuráveis para domínio da área de conhecimento

12
13

Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996.
Artigo 52, incisos II e III
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6.1.1.2 Didático-pedagógica

A didática consiste na arte de transmitir conhecimentos (Houaiss, 2006), arte esta
que pode ser feita a partir do talento natural que alguns professores possuem ou a
partir de técnicas pedagógicas, cujo objetivo é o de aprimorar o ato de ensinar.
O domínio da área pedagógica é uma competência absolutamente essencial para
um docente e, em geral, esse é o ponto mais carente de professores universitários,
seja por que nunca tiveram oportunidade de entrar em contato com essa área ou
porque entendem que se trata de algo supérfluo ou desnecessário para a atividade
de ensino (MASETTO, 2003a).
Como desenvolver esta competência para o ensino?
Masetto (2003a, p183-184) defende que os cursos de mestrado e doutorado
deveriam propiciar formação pedagógica para pós-graduandos, pois fazem muito
bem o seu papel em relação à pesquisa, mas na grande maioria, não se preocupam
em fazer o mesmo com o ensino.
Marcovitch assim se manifesta sobre este assunto:
O ensino, em sua dimensão superior, tem múltiplas variáveis. A principal
delas: quando alguém entra na carreira universitária encontra, desde o
mestrado, desafios à sua capacidade de ensinar. No mestrado enfrenta
uma disciplina de didática, no doutorado defende uma tese – o que testa
sua capacidade de comunicação – e, depois, na livre-docência e no
concurso para titular, também terá uma prova didática. Ninguém se tornará
um professor universitário se não tiver pendor para a atividade de ensino
(MARCOVITCH, 1998, p. 25-26).

Três são os pontos que se destacam em relação a esta competência: (i) – ela é
específica para o processo de ensino; (ii) – ela é uma competência essencial para o
processo de ensino e (iii) – ela é uma competência que precisa e deve ser
desenvolvida, sendo que uma das sugestões é que isto deva ocorrer nos cursos de
pós-graduação. O quadro 26 apresenta a definição operacional e os atributos
mensuráveis, estabelecidos neste trabalho para o papel de professor universitário.
Papel

Definição Operacional
Atributos Mensuráveis
É o conhecimento de conceitos
Possuir conhecimentos fundamentais de
fundamentais didático-pedagógicos,
conceitos didático-pedagógicos.
Professor
adquirido através de cursos e/ou
Participar (ou já ter participado) de cursos
treinamentos específicos.
específicos na área didático-pedagógica.
Quadro 26 – Definição operacional e atributos mensuráveis para a competência didático-pedagógica
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Estes dois atributos mensuráveis serão analisados posteriormente, de forma distinta.
O primeiro exprime o conceito da competência e será utilizado para avaliar o grau de
relevância desta competência de ensino. O segundo, propõe uma condição para que
a competência seja aprendida ou desenvolvida e será usado para análises
específicas que serão realizadas sobre esta competência.

6.1.1.3 Metodologia Científica

A pesquisa científica tem como objetivo contribuir para a construção e ampliação do
conhecimento em todos os setores da ciência, através de um conjunto de
procedimentos sistemáticos e controlados, denominado de metodologia científica.
De forma genérica, metodologia científica consiste no meio pelo qual um
pesquisador desenvolve seus estudos.
De forma mais ampla, metodologia científica consiste no processo científico de
pesquisa que tem, como ponto de partida, a definição de um problema a ser
estudado e que vai influenciar todas as outras etapas do processo de
desenvolvimento de uma pesquisa científica, tais como o método a ser usado, o
esboço teórico que ajude a explicar o problema, a forma de amostragem e coleta de
dados, a análise dos dados e, por fim, as conclusões e recomendações (GHAURI;
GROHAUG; KRISTIANSLUND, 1995).
Esta é uma característica essencial da vida de um pesquisador que, similar a
competência didático-pedagógica para um professor, pode constituir de um talento
natural para alguns, mas possui sólida fundamentação teórica que pode ser
aprendida e desenvolvida através de cursos específicos na área.
O quadro 27 apresenta a definição operacional e os atributos mensuráveis,
estabelecidos neste trabalho para o papel de pesquisador acadêmico.
Papel

Definição Operacional
Atributos Mensuráveis
É o conhecimento de conceitos
Conhecer os conceitos fundamentais do
fundamentais do processo científico
processo científico de pesquisa.
Pesquisador de pesquisa, adquirido através da
Participar (ou já ter participado) de curso
participação em cursos e treinamentos
específico de metodologia científica.
específicos.
Quadro 27 – Definição operacional e atributos mensuráveis para metodologia científica
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Os dois atributos mensuráveis desta competência serão analisados, posteriormente,
separadamente. O primeiro, exprime o conceito da competência e será utilizado para
avaliar o grau de relevância desta competência de pesquisa. O segundo, propõe
uma condição para que a competência seja aprendida ou desenvolvida e será usado
para análises específicas sobre esta competência.

6.1.1.4 Relacionamento Interpessoal

A característica de se relacionar com outras pessoas é algo inerente ao ser humano.
Ele o faz na família, com os amigos, no trabalho e na sociedade, de uma forma
geral. De certa forma, tudo na vida é interação, desde o mais simples gesto, como
um olhar ou o ato de cumprimentar alguém, até as mais longas conversas entre
grandes amigos. O simples fato de se perceber a presença do outro, já é uma
interação e, a partir desta interação, é que surge o relacionamento interpessoal, que
é assim definido por Moscovici:
O relacionamento interpessoal pode tornar-se e manter-se harmonioso e
prazeroso, permitindo trabalho cooperativo, em equipe, com integração de
esforços, conjugando as energias, conhecimentos e experiências para um
produto maior que a soma das partes, ou seja, a tão buscada sinergia.
(MOSCOVICI, 1997, p. 35)

Na realidade, qualquer papel profissional implica no relacionamento com variados
stakeholders (BERNOTAVICZ, 2002). No papel de professor, sua responsabilidade
principal é o aprendizado de seus alunos (MASETTO, 2003a), o mais relevante dos
stakeholders com quem interage frequentemente,

enquanto

no

papel

de

pesquisador, esta maior interação ocorre com seus pares de pesquisa e orientandos
de pós-graduação.
Relacionamento interpessoal está relacionado com a habilidade de manter e
estimular um relacionamento pessoal e profissional harmônico e saudável
(ODERICH, 2005), inclusive diante de situações conflitantes, demonstrando atitudes
positivas, comportamentos maduros e não combativos (GRAMIGNA, 2004).
De uma forma simplificada, Vidal (2000) define como sendo a habilidade de se lidar
eficazmente com as pessoas, de acordo com as necessidades de cada um e as
exigências da situação.
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Oderich (2005, p. 104) aponta algumas das características que define como
relevantes para esta habilidade, que são: (i) - valorizar as pessoas; (ii) - estabelecer
relacionamentos apropriados; (iii) - ouvir e atender as preocupações das pessoas e
ser responsivo a elas e (iv) - respeitar as diferenças de características pessoais.
O quadro 28 apresenta as definições operacionais e os atributos mensuráveis,
estabelecidos neste trabalho para cada um dos papéis do docente universitário.
Papel

Definição Operacional
Atributos Mensuráveis
É a capacidade de estabelecer um
Estabelecer um relacionamento harmônico e
relacionamento harmônico e saudável
saudável com seus alunos.
com os seus alunos, inclusive
Professor
Administrar de forma equilibrada os
sabendo administrar de forma
eventuais conflitos que possam surgir na
equilibrada as eventuais situações
relação com seus alunos.
conflitantes que possam surgir.
É a capacidade de estabelecer um
Estabelecer um relacionamento harmônico e
relacionamento harmônico e saudável
saudável com seus diversos parceiros na
com seus diversos parceiros na
pesquisa.
Pesquisador pesquisa, inclusive sabendo
Administrar de forma equilibrada os
administrar de forma equilibrada as
eventuais conflitos que possam surgir na
eventuais situações conflitantes que
relação com seus parceiros de pesquisa.
possam surgir.
Quadro 28 - Definições operacionais e atributos mensuráveis para relacionamento interpessoal

6.1.1.5 Trabalho em Equipe

Trabalho em equipe é um dos alicerces das organizações de alto desempenho
(BOYETT; BOYETT apud TOMELIN, 2001), pois equipes bem afinadas conduzem a
um aumento de produtividade em suas atividades, são mais criativas e eficientes na
resolução de problemas e estão sempre atuando de forma contínua na melhoria de
processos (ROBBINS; FINLEY, 1997).
Critchley e Casey (1997) afirmam que o bom trabalho em equipe é uma
característica de organizações saudáveis e em bom funcionamento.
Hardingham (1995) descreve as principais vantagens do trabalho em equipe nas
organizações: (i) - uma maior liberação da criatividade e da energia de seus
colaboradores, pois a comunicação em equipes eficazes são mais interativas; (ii) - o
fato de que as pessoas gostam mais do que fazem e se envolvem mais com o seu
trabalho e (iii) - o aprimoramento da eficiência, uma vez que as pessoas planejam e
implementam várias atividades juntas, por meio da cooperação e comunicação
constantes.
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Trabalho em equipe é a habilidade de trabalhar com grupos formais e informais de
stakeholders

(BERNOTAVICZ,

2002),

visando

conseguir

cooperação

e

comprometimento e buscar resultados voltados para a visão de objetivos
compartilhados (ODERICH, 2005).
Os principais stakeholders de um docente, em seus papéis de professor e de
pesquisador, são seus pares, sendo que no papel de professor a interação é maior
com colegas que atuam em disciplinas afins, enquanto no papel de pesquisador a
interação é maior com colegas com os quais interage nos grupos de pesquisa que
atuam.
O quadro 29 apresenta as definições operacionais e os atributos mensuráveis,
estabelecidos neste trabalho para cada um dos papéis do docente universitário.
Papel

Definição Operacional
Atributos Mensuráveis
É a capacidade de cooperar e obter
Cooperar e obter cooperação de seus
cooperação de seus colegas nas
Professor
colegas em atividades de ensino com
atividades de ensino com objetivos
objetivos comuns.
comuns.
É a capacidade de cooperar e obter
Cooperar e obter cooperação de seus
Pesquisador cooperação de seus colegas nos
colegas nos grupos de pesquisa nos quais
grupos de pesquisa nos quais atua.
atua.
Quadro 29 - Definições operacionais e atributos mensuráveis para trabalho em equipe

6.1.1.6 Criatividade

Criatividade é um termo utilizado com muita freqüência em todos os setores da vida
humana, sempre que queremos nos referir a algo surpreendente, relacionado com
os processos e mecanismos do pensamento, associados ao novo, à imaginação, ao
entusiasmo, ao inusitado, à inovação, originalidade, inspiração, capacidade intuitiva,
ousadia, "insight", desapego, iluminação, algo inédito brotado do nada, ligado à
curiosidade, ao paradoxo, à invenção, a uma certa dose de mistério, complexidade,
enigma, improvisação, imprevisibilidade (VIDAL, 2000).
Houaiss (2006), em seu dicionário, apresenta como uma das definições para
criatividade a qualidade ou característica de quem ou do que é criativo.
E o que é ser criativo?
É a capacidade de conceber soluções inovadoras (GRAMIGNA, 2004; ODERICH,
2005), viáveis e adequadas para as situações apresentadas (GRAMIGNA, 2004) e
voltadas para a modernização de métodos e processos (ODERICH, 2005).
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Para Vernon (apud BODEN 1999, p. 204), criatividade é a capacidade que uma
pessoa tem de produzir idéias, concepções, invenções ou produtos artísticos novos
ou originais, que são aceitos pelos especialistas como tendo valor científico, estético,
social ou técnico.
O cerne da pesquisa consiste na busca do novo, no rompimento de paradigmas
estabelecidos, na busca permanente de desafiar o status quo vigente, a partir,
muitas vezes, de uma simples pergunta: Por que não? E esta simples pergunta é
uma pergunta que homens criativos fazem com freqüência. Portanto, a criatividade,
atrelada à busca da inovação, é uma competência básica de um pesquisador.
Por outro lado, o papel de professor também exige criatividade (FREIRE, 1997;
MORAES, 1997) pois, por exemplo, o avanço da tecnologia educacional está
sempre desafiando-o a ensinar, muitas vezes, o mesmo conteúdo, mas de uma
forma nova, na qual o aprendizado de seus alunos possa ser mais eficaz.
O quadro 30 apresenta as definições operacionais e os atributos mensuráveis,
estabelecidos neste trabalho para cada um dos papéis do docente universitário.
Papel

Definição Operacional
Atributos Mensuráveis
É a capacidade de criar soluções
Criar soluções inovadoras nas atividades de
Professor
inovadoras na condução do processo
ensino sob sua responsabilidade.
ensino-aprendizagem.
É a capacidade de criar conceitos ou
Criar conceitos ou produtos inovadores nas
Pesquisador produtos inovadores através do
atividades de pesquisa nas quais atua.
processo científico de pesquisa.
Quadro 30 - Definições operacionais e atributos mensuráveis para a criatividade

6.1.1.7 Visão Sistêmica

Visão, num primeiro momento, está relacionada com a capacidade física de
enxergar a partir de nossos olhos.
Sistema é compreendido como um todo percebido, cujos elementos, mantêm-se
juntos por que afetam continuamente uns aos outros ao longo do tempo, e atuam
para um propósito comum (SENGE, 2001).
Visão Sistêmica está relacionada não apenas ao olhar físico que, de uma forma
panorâmica, pode ser captado sobre um todo pelos olhos, mas sim, com um olhar
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“cerebral”, que cria na mente inter-relações entre as diversas partes que compõem
um sistema.
Relacionada à visão sistêmica, está a idéia de pensamento sistêmico, desenvolvida
por Peter Senge, como a de uma estrutura conceitual, um conjunto de
conhecimentos que tem por objetivo tornar mais claro todo o conjunto e mostrar-nos
as modificações a serem feitas a fim de melhorá-lo (SENGE, 2001).
Senge (2001), com foco nas organizações de aprendizagem, mostra, de forma clara,
as implicações negativas que ocorrem ao se abordar problemas numa perspectiva
não sistêmica. Uma de suas principais conclusões é que a perspectiva sistêmica
afeta o entendimento das situações problemáticas nas organizações. Este conceito
de Senge revela-se adequado à Universidade, pois esta é, ou deveria ser, caso não
o seja, o exemplo, por excelência, de uma organização de aprendizagem.
Conceito similar, mas com foco no indivíduo, é emanado por Oderich (2005) de que
visão sistêmica consiste na capacidade de separar e identificar as partes de uma
situação ou problema e compreender o seu inter-relacionamento, conceito este que,
dito de uma outra forma, mas corroborando com o conceito anterior, inclusive
ampliando-o, é proferido por Gramigna (2004). Para ele, visão sistêmica é a
capacidade para perceber a integração e a interdependência das partes que compõe
o todo, visualizando tendências e possíveis ações capazes de influenciar o futuro.
Uma visão global de sua área específica e o inter-relacionamento com outras áreas
é uma das características básicas de um professor universitário (MORAES, 1997).
Raciocínio idêntico se aplica ao papel de pesquisador, pois este, ao realizar um
trabalho de pesquisa, necessita voltar o seu “olhar” mental para um todo, para as
relações e a possível interdependência das distintas partes que constituem este
todo.
O quadro 31 apresenta as definições operacionais e os atributos mensuráveis
estabelecidos neste trabalho para cada um dos papéis do docente universitário.
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Papel

Definição Operacional

Atributos Mensuráveis
Perceber a integração e a interdependência
entre um assunto ensinado e demais
Capacidade de perceber a integração
assuntos de um curso de graduação ou póse a interdependência de assuntos
graduação.
Professor
diversos que contribuem para uma
Refletir com seus alunos sobre a relação
maior eficácia do processo ensinoentre aquilo que estão aprendendo e
aprendizagem.
aspectos globais da ciência e/ou da
sociedade como um todo.
Perceber a integração e a interdependência
Capacidade de perceber a integração
entre um assunto pesquisado e demais
e a interdependência de assuntos
assuntos de interesse para a pesquisa.
Pesquisador diversos que contribuem, para uma
Perceber o real impacto daquilo que se
maior eficácia do processo científico
pesquisa sobre a ciência e/ou a sociedade
de pesquisa.
como um todo.
Quadro 31 - Definições operacionais e atributos mensuráveis para visão sistêmica

6.1.1.8 Comunicação

A comunicação é um processo de duas vias que envolve a transmissão e a recepção
de mensagens entre uma fonte emissora e um destinatário receptor e pode ocorrer
entre indivíduos, a partir de seus sentidos fisiológicos ou entre aparelhos e
dispositivos técnicos.
Houaiss (2006), em seu dicionário, apresenta como uma das definições de
comunicação, num sentido amplo, o ato ou efeito de comunicar-se, que consiste na
ação de transmitir uma mensagem e, eventualmente, receber outra mensagem como
resposta.
O conceito de comunicação entre indivíduos consiste na habilidade de se comunicar
de forma clara, precisa e eficaz com outros, podendo ocorrer, principalmente, nas
formas escrita e verbal (BERNOTAVICZ, 2002; ODERICH, 2005).
Para Gramigna (2004), comunicação é a capacidade de ouvir, processar e
compreender o contexto da mensagem, expressar-se de diversas formas e
argumentar com coerência, usando feedback de forma adequada e facilitando a
interação entre as partes.
Oderich (2005, p. 104) aponta algumas das características que define como
relevantes para esta habilidade que são: (i) - saber ouvir, interpretar e comunicar
fatos e mensagens; (ii) - fornecer feedback adequado e (iii) - promover um ambiente
de comunicação eficaz.
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Para um professor, que possui o papel de agente da transmissão de conhecimentos
para seus alunos, a capacidade de comunicação é importante (MARCOVITCH,
2001, p. 42), pois uma aula, ministrada da forma que for, possui como pressuposto
básico uma fonte emissora (o professor), cujo principal meio de comunicação,
normalmente, é oral, e um destinatário receptor (o aluno), que pode ser ativo ou
passivo, dependendo da forma como a aula é ministrada.
Para um pesquisador, a comunicação é importante no processo de produção e
divulgação científica. No processo de produção, a comunicação freqüentemente
ocorre nos canais informais de pesquisa (GIL, 2002), que consiste na troca de idéias
entre pesquisadores, ocorrendo assim uma interatividade entre a fonte emissora
(pesquisador) e o destinatário receptor (normalmente, outro pesquisador). Por outro
lado, o processo de divulgação normalmente ocorre através dos canais formais da
pesquisa (GIL, 2002), uma vez que o produto de pesquisas científicas é divulgado
de forma escrita, em anais de congressos, revistas científicas ou patentes, através
de uma fonte emissora (o autor da pesquisa) e destinatários receptores (membros
da comunidade científica, de uma forma geral).
O quadro 32 apresenta as definições operacionais e os atributos mensuráveis
estabelecidos neste trabalho para cada um dos papéis do docente universitário.
Papel

Definição Operacional

Atributos Mensuráveis
Ouvir, processar e compreender as
Capacidade de ouvir, processar,
diferentes necessidades dos alunos de
compreender e expressar-se de
graduação e fornecer feedback adequado.
Professor
diversas formas e usar o feedback de
Expressar-se bem, em especial, de forma
forma adequada para facilitar a
oral, de tal modo que possa ser facilmente
interação com seus alunos.
compreendido pelos seus alunos.
Ouvir, processar e compreender as
diferentes necessidades de seus parceiros
Capacidade de ouvir, processar,
de pesquisa, inclusive de seus orientados de
mestrado e doutorado e fornecer feedback
compreender e expressar-se de
Pesquisador diversas formas e usar o feedback de adequado.
forma adequada na relação com seus Expressar-se bem, em especial, de forma
colegas de pesquisa.
escrita, de tal modo que possa ser
facilmente compreendido pela comunidade
científica de uma forma geral.
Quadro 32 - Definições operacionais e atributos mensuráveis para comunicação
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6.1.1.9 Liderança

Liderança é, talvez, um dos assuntos mais populares da literatura, uma vez que a
milhares de anos escreve-se sobre líderes e seus liderados, tendo como exemplo
histórico as figuras bíblicas de Abraão, Moisés, David e Salomão.
O conceito de liderança está fortemente atrelado à capacidade de influenciar
pessoas na busca de resultados positivos (GRAMIGNA, 2004; YUKL, 2001).
Corroborando com esta idéia, Bowditch e Buono (1992) entendem que a liderança
pode ser considerada um processo de influência, geralmente de uma pessoa,
através do qual um indivíduo ou grupo é orientado para o estabelecimento e
atingimento de metas.
De uma forma geral, falar em liderança implica em falar na pessoa do líder e nas
suas principais características pessoais.
Para Bennis (1996), um líder deve ter uma idéia clara do que quer fazer (profissional
e pessoalmente) e força para persistir diante de adversidades, possuir integridade,
curiosidade, ousadia e, principalmente, amor pelo que faz.
Para Gardner (1990), um líder deve ser capaz de compreender os diversos
seguidores com os quais se trabalha e ter uma extraordinária capacidade de
conquistar a confiança das pessoas. Deve ter a habilidade para lidar com as
pessoas e avaliar, com precisão, a prontidão ou resistência dos seus seguidores em
andar em determinada direção.
Na essência, líderes são pessoas comprometidas com mudanças profundas, em si
próprias e em suas organizações. São pessoas que influenciam os outros a partir de
sua credibilidade, capacidade e comprometimento na busca de resultados positivos.
Sendo assim, esta é uma habilidade que pode ser aprendida e desenvolvida em
docentes universitários, pois no seu papel de professor, ao se relacionar com seus
alunos, ele pode exercer influência sobre eles na busca de melhores resultados para
o processo ensino-aprendizagem. Freire (1997) descreve um conjunto de
características de um professor que encontra ressonância com as principais
características de um líder, tais como: ensinar requer segurança em si mesmo e
exige do professor bom senso, humildade, alegria, esperança, generosidade,
comprometimento e capacidade de escuta. Processo similar, mas com foco nas
atividades de pesquisa, faz parte do papel de pesquisador, que por mais que atue
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num processo onde, na maioria das vezes, o grau de interatividade entre pessoas é
menor, a sua liderança pode se sobressair a partir da sua capacidade de influenciar
outros, sejam colegas de pesquisa ou orientandos de pós-graduação, nas buscas de
resultados positivos nas pesquisas que se realizam.
O quadro 33 apresenta as definições operacionais e os atributos mensuráveis
estabelecidos neste trabalho para cada um dos papéis do docente universitário.
Papel

Definição Operacional

Atributos Mensuráveis
Incentivar os seus alunos a atingirem ou
É a capacidade de incentivar e
superarem seus objetivos pessoais no seu
influenciar seus alunos a atingirem ou
processo de aprendizagem.
Professor
superarem seus objetivos pessoais do Influenciar os seus alunos em relação as
seu processo de aprendizagem.
suas responsabilidades pessoais no seu
processo de aprendizagem.
Incentivar seus colegas de pesquisa a
atingirem ou superarem os objetivos
É a capacidade de incentivar e
e
organizacionais
de
influenciar seus colegas de pesquisa a individuais
produtividade científica estabelecidos.
Pesquisador atingirem ou superarem os objetivos
individuais e organizacionais ou de
Influenciar os seus colegas de pesquisa em
produtividade científica estabelecidos. relação as suas responsabilidades pessoais
no processo de produção científica.
Quadro 33 - Definições operacionais e atributos mensuráveis para Liderança

6.1.1.10 Planejamento

Houaiss

(2006),

em

seu

dicionário,

apresenta

algumas

definições

para

planejamento, dentre as quais, as que são ressaltadas a seguir, estão relacionadas
com este trabalho:
(i) - serviço de preparação de um trabalho, de uma tarefa, com o estabelecimento de
métodos convenientes e
(ii) - determinação de um conjunto de procedimentos, de ações visando à realização
de determinado projeto.
Gramigna (2004, p56) define planejamento como sendo a capacidade para planejar
o trabalho, atingindo resultados por meio do estabelecimento de prioridades, metas
tangíveis, mensuráveis e dentro de critérios de desempenho válidos. Portanto, de
uma maneira básica mas objetiva, planejamento consiste no ato de planejar e está
relacionado com organizar um plano (ou projeto) para alguma atividade que se
pretende executar.
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Planejamento é uma atividade inerente à vida de um docente universitário, seja no
seu papel de professor ou de pesquisador. Enquanto professor, pode atuar num
plano macro, no planejamento da grade curricular de um curso, bem como no
conteúdo programático de disciplinas que venham a ser lecionadas. Num plano
micro, planeja a seqüência lógica de assuntos que aborda em um curso, enquanto
para o pesquisador, a atividade de planejamento está presente desde os primeiros
passos de uma pesquisa, pois uma revisão bibliográfica pode ser otimizada, se
devidamente planejada, até a construção de um sólido projeto de pesquisa na busca
de recursos financeiros para sua execução. Para Gil (2002, p18), “o planejamento da
pesquisa concretiza-se mediante a elaboração de um projeto, que é um documento
explicitador das ações a serem desenvolvidas ao longo do processo de pesquisa”.
O quadro 34 apresenta as definições operacionais e os atributos mensuráveis
estabelecidos neste trabalho para cada um dos papéis do docente universitário.
Papel

Definição Operacional

Atributos Mensuráveis
Saber elaborar ementas e planos de curso
de disciplinas de graduação e pósgraduação.
É a capacidade de planejar e
Professor
organizar as diversas atividades do
Saber preparar material didático de apoio
processo ensino-aprendizagem.
às atividades de um curso.
Organizar a seqüência lógica das atividades
de cada aula lecionada.
Saber estabelecer objetivos, justificativa e
metodologia de um projeto de pesquisa.
É a capacidade de planejar e
Saber definir fontes de recursos humanos,
Pesquisador organizar as diversas etapas de um
físicos e financeiros de um projeto de
processo de pesquisa científica.
pesquisa.
Saber elaborar cronograma físico-financeiro
de um projeto de pesquisa.
Quadro 34 - Definições operacionais e atributos mensuráveis para Planejamento

6.1.1.11 Comprometimento

Houaiss (2006), em seu dicionário, define comprometimento como a ação ou fato de
comprometer-se.
E o que pode ser entendido como comprometer-se? Significa, de uma forma geral,
assumir compromisso com alguma coisa, seja uma causa social, uma religião, um
partido político ou com indivíduos e este compromisso assumido, normalmente, está
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relacionado a algo em comum que é palpável e objetivo para as partes que o
assumiram.
Para Senge (2001, p246), o comprometimento pressupõe “um sentimento total de
responsabilidade na transformação das metas e objetivos em realidade”. Para tanto,
os indivíduos em busca de objetivos comuns procuram os meios mais eficientes para
garantir o sucesso do que se propuseram a fazer.
Comprometimento pode ser equiparado com sentimentos de auto responsabilidade
por um determinado ato (KIESLER; SAKAMURA, 1996) e está relacionado a uma
atitude comportamental, relacionada ao processo psicológico que embasa a relação
do indivíduo com a sua organização empregadora (MEYER; ALLEN, 1984).
E o que é o ser humano comprometido, se não aquele que se dispõe a ser agente
ativo na busca de resultados com seus parceiros de uma forma geral? Um professor
comprometido é aquele que compreende que não existe docência sem discência
(FREIRE, 1997) e, sendo assim, ele possui comprometimento com os resultados de
seus alunos, não se limitando apenas a ser um agente passivo da transmissão de
conhecimentos. Um pesquisador comprometido é aquele que compreende a sua
importância no processo de produção científica de sua Universidade, de seu grupo
de pesquisa e, sendo assim, entende que a sua produção científica seja relevante
não apenas para si próprio, mas para a organização a que pertence.
Comprometimento, no processo de ensino, está relacionado com o aprendizado dos
alunos, enquanto comprometimento no processo de pesquisa está relacionado com
o sentimento de fazer parte de uma organização e sentir-se envolvido com seus
resultados.
O quadro 35 apresenta as definições operacionais e os atributos mensuráveis
estabelecidos neste trabalho para cada um dos papéis do docente universitário.
Papel

Definição Operacional
Atributos Mensuráveis
É o comportamento relacionado com o
nível de envolvimento na obtenção de
Comprometer-se com a obtenção de
Professor
resultados positivos nos processos
resultados positivos nas atividades de
ensino-aprendizagem sob a sua
ensino sob a sua responsabilidade.
responsabilidade.
É o comportamento relacionado com o
Comprometer-se com a obtenção de
nível de envolvimento na obtenção de
resultados positivos nas atividades de
Pesquisador resultados positivos nas atividades de
pesquisa nas quais atua.
pesquisa científica nas quais atua.
Quadro 35 - Definições operacionais e atributos mensuráveis para Comprometimento
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6.1.1.12 Ética

Houaiss (2006), em seu dicionário, apresenta algumas definições para ética, dentre
as quais que são ressaltadas a seguir, estão relacionadas com este trabalho:
(i) - parte da filosofia responsável pela investigação dos princípios que motivam,
distorcem,

disciplinam

ou

orientam

o

comportamento

humano,

refletindo

especialmente a respeito da essência das normas, valores, prescrições e exortações
presentes em qualquer realidade social e
(ii) – conjunto de regras e preceitos de ordem valorativa e moral de um indivíduo, de
um grupo social ou de uma sociedade.
Vázquez (1999, p23) propõe que “a ética é a teoria ou ciência do comportamento
dos homens em sociedade”, o que está em consonância com a primeira definição
proposta por Houaiss (2006). Esta definição conduz a uma pergunta: E como os
homens devem se comportar em sociedade?
Para responder a esta pergunta muitas das profissões, tais como, os engenheiros,
médicos e advogados, dentre outras, possuem um código de ética, que se constitui
num conjunto de princípios e normas que se estabelece para o exercício de
determinada profissão.
Outra resposta a esta pergunta, é o fato de que, na atualidade, um grande número
de empresas também possui um código de ética que estabelece um conjunto de
princípios e valores de uma empresa para com os diversos stakeholders com quem
ela interage.
Pinto (2003, p. 109) define ética como sendo um “conjunto de valores, de princípios
universais que regula as relações das pessoas”, o que está em consonância com a
segunda definição proposta por Houaiss (2006).
Para Paulo Freire (1997), a ética é indispensável para o exercício do papel de
professor, sendo que Perrenoud (2000) aponta com exemplos práticos algumas
posturas do comportamento ético que são desejadas: (i) - lutar contra os
preconceitos e as discriminações sexuais, éticas e sociais; (ii) - participar da criação
de regras de vida comum referentes à disciplina na escola, às sanções e à
apreciação da conduta e (iii) - desenvolver o senso de responsabilidade, a
solidariedade e o sentimento de justiça.
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No papel de pesquisador, um conjunto de regras, algumas explícitas, outras
implícitas, propõe condições para que um trabalho científico respeite a ética, sendo
que uma das mais simples é a do respeito ao trabalho de terceiros, pois quando um
autor utiliza-se de idéias de outro, como se fosse sua, sem referenciá-las, isto se
constitui em plágio e, consequentemente, num desrespeito a regras básicas de
elaboração de um trabalho científico. A importância da ética na pesquisa é
ressaltada na EMBRAPA, que em um de seus valores estabelece que o pesquisador
deva estar comprometido com a honestidade e a conduta ética, valorizando o ser
humano e tratando todos os grupos da sociedade com atenção (UBEDA, 2003).
O quadro 36 apresenta as definições operacionais e os atributos mensuráveis
estabelecidos neste trabalho para cada um dos papéis do docente universitário.
Papel
Professor

Definição Operacional
É o comportamento orientado por
princípios e valores universais de
cidadania, em especial na relação com
seus alunos.

Atributo Mensurável
Demonstrar respeito por todos os alunos.
Utilizar um critério único de avaliação para
todos os seus alunos.

Zelar pelos diversos recursos utilizados na
pesquisa, de forma especial, pelos recursos
financeiros públicos.
Pesquisador
Respeitar integralmente as regras formais e
práticas informais relacionadas à divulgação
de trabalhos científicos
Quadro 36 - Definições operacionais e atributos mensuráveis para a ética
É o comportamento orientado por
princípios e valores universais de
cidadania nos processos de pesquisa
científica nos quais atua.

6.1.1.13 Proatividade

Houaiss (2006), em seu dicionário, não possui uma definição para a palavra proatividade, mas sim uma definição para a palavra proativo, que se trata de adjetivo,
assim definido: que visa antecipar futuros problemas, necessidades ou mudanças;
antecipatório.
O conceito de proatividade é um conceito novo. Entretanto, esta palavra vem sendo
amplamente utilizada no meio empresarial, o que foi constatado in loco por este
autor por ocasião do trabalho de campo efetuado. Esta palavra, ora é encontrada na
literatura como proatividade (ODERICH, 2005; SANT’ANNA, 2002), ora é encontrada
como atitude proativa (DUDZIAK, 2004; ECHEVESTE et al.,1999, PINTO, 2003;).
Proatividade (ou atitude proativa), diz-se ser a característica daqueles que são
proativos, conforme a definição proposta por Houaiss (2006).
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Lago (2006) explica que um dos significados do prefixo "pró" é antecipação, algo que
acontece antes. Para este autor, a pessoa proativa está sempre se antecipando aos
acontecimentos, fazendo até mesmo alguma espécie de previsão para poder atuar
de uma determinada forma planejada.
Sant’anna (2002) propõe que proatividade está relacionada com a capacidade de
um indivíduo para alterar a realidade que o cerca, assim como para a tomada de
decisões complexas.
Este conceito de proatividade está relacionado com a iniciativa pessoal de um
indivíduo de antecipar fatos através de ações que possam contribuir de alguma
forma para melhoria de alguma coisa. Na revisão bibliográfica realizada, este
conceito não se revelou relevante, num primeiro momento, para os processos de
ensino ou de pesquisa, entretanto, por ser um conceito novo e que vem sendo
amplamente utilizado no meio empresarial, este autor optou em mantê-lo e propôs
uma definição que o atrelasse à questão de iniciativa.
O quadro 37 apresenta as definições operacionais e os atributos mensuráveis
estabelecidos neste trabalho para cada um dos papéis do docente universitário.
Papel

Definição Operacional
Atributos Mensuráveis
É o comportamento relacionado ao
Ter a iniciativa pessoal de praticar ações
ato de praticar ações concretas por
concretas que contribuam para o
Professor
iniciativa pessoal para aprimorar o
aprimoramento do processo educacional de
processo ensino-aprendizagem.
uma forma geral.
É o comportamento relacionado ao
Ter a iniciativa pessoal de praticar ações
ato de se praticar ações concretas por concretas que contribuam para o
aprimoramento do processo de pesquisa
Pesquisador iniciativa pessoal para aprimorar o
processo de pesquisa científica.
científica de uma forma geral.
Quadro 37 - Definições operacionais e atributos mensuráveis para a proatividade

6.1.1.14 Empatia

Houaiss (2006), em seu dicionário, apresenta algumas definições para empatia,
algumas delas relacionadas a coisas e objetos e outras relacionadas a indivíduos.
Para fins deste trabalho, a definição de Houaiss (2006) que interessa é a seguinte:
capacidade de se identificar com outra pessoa, de sentir o que ela sente, de querer
o que ela quer, de apreender do modo como ela apreende etc.
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Para Lazzaroto (2001, p44), empatia “significa criar uma relação de confiança e
harmonia na qual a pessoa fica mais aberta a trocar informações e a aceitar
sugestões.”
Com foco no papel de tutoria em um processo educacional, Aretio (1994) destaca a
empatia como a capacidade de se colocar no lugar do outro e a considera a
qualidade mais importante que pode possuir um tutor. Castillo (1998), por outro lado,
destaca que a empatia seja talvez a qualidade mais importante de um tutor, pois ela
permite a este entender a posição do aluno.
Parasuraman, Zeithaml e Berry (1988) propõem que existem cinco dimensões
básicas que poderiam ser usadas para medir a qualidade de qualquer tipo de
serviço, sendo uma delas a empatia, que definem como sendo a atenção e o carinho
individualizados proporcionados aos clientes.
Labegalini (1997), ao analisar o papel do professor universitário na qualidade de
serviço, avaliou a empatia a partir de algumas situações concretas para as quais um
professor deveria ser empático: (i) – em perceber se os alunos entendiam as
matérias; (ii) – em abrir espaço para escutar as necessidades de uma turma e (iii) –
em não absorver o tempo extra-classe do aluno com uma só matéria. Ele concluiu
que esta era uma dimensão importante para o papel de um professor.
Leite Filho (2004), ao estudar a relação orientador–orientando, apurou que um dos
fatores condicionantes da escolha de um orientador, por um orientado, é a empatia.
O quadro 38 apresenta as definições operacionais e os atributos mensuráveis
estabelecidos neste trabalho para cada um dos papéis do docente universitário.
Papel

Definição Operacional

Atributos Mensuráveis
Criar uma relação de confiança e harmonia
É a capacidade de se colocar no lugar com seus alunos que conduza a um maior
do aluno, e a partir disto criar uma
grau de abertura deles para aceitar
relação de confiança e harmonia que
conselhos e sugestões.
Professor
conduza a um maior grau de abertura
Colocar-se no lugar do aluno e tentar
deles para aceitar conselhos e
compreender o seu comportamento pessoal,
sugestões.
visando poder auxiliá-lo a ser mais produtivo
no seu aprendizado.
Criar uma relação de confiança e harmonia
com seus colegas de pesquisa que conduza
É a capacidade de se colocar no lugar
a um maior grau de abertura deles para
de seus parceiros de pesquisa, e a
aceitar conselhos e sugestões.
partir disto criar uma relação de
Pesquisador
Colocar-se no lugar de um colega de
confiança e harmonia que conduza a
pesquisa e tentar compreender o seu
um maior grau de abertura deles para
comportamento pessoal, visando poder
aceitar conselhos e sugestões.
auxiliá-lo a ser mais produtivo em suas
pesquisas.
Quadro 38 - Definições operacionais e atributos mensuráveis para empatia
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6.1.1.15 Flexibilidade

Houaiss (2006), em seu dicionário, apresenta algumas definições para flexibilidade,
dentre as quais as que são ressaltadas a seguir, estão relacionadas com este
trabalho:
(i) - qualidade do que é flexível, maleável;
(ii) - facilidade e ligeireza de movimentos; agilidade, elasticidade, elegância e
(iii) - propriedade do que é dócil ao manejo; maleabilidade.
Flexibilidade está relacionada às qualidades de um indivíduo que se revela flexível
diante de determinadas situações. Está relacionada com a capacidade de responder
a desafios e mudanças (BERNOTAVICZ, 2002).
Para Gramigna (2004), consiste na capacidade de adaptar-se oportunamente às
diferentes exigências do meio e à capacidade de rever postura diante de
argumentações convincentes.
O professor universitário necessita ter flexibilidade para acompanhar as mudanças
na educação e na ciência e, conseqüentemente, no ensino superior (MORAES,
1997), proposta esta, em que a autora destaca o duplo papel de um docente
universitário, uma vez que enfatiza a necessidade da flexibilidade no ensino
(educação) e na pesquisa (ciência).
O quadro 39 apresenta as definições operacionais e os atributos mensuráveis
estabelecidos neste trabalho para cada um dos papéis do docente universitário.
Papel

Definição Operacional

Atributos Mensuráveis
Adaptar-se a novas situações quando
É a capacidade de adaptar-se a novas necessário frente a novos desafios nos
situações e de rever posturas quando
processos de ensino nos quais atua.
Professor
necessário na sua atuação no
Estar disposto a rever o processo de ensino
processo de ensino-aprendizagem.
com base em resultados de avaliações
efetuadas.
Reavaliar os objetivos e metodologia de um
processo de pesquisa em função de novos
É a capacidade de adaptar-se a novas dados obtidos de referências bibliográficas
situações e de rever posturas quando
e/ou novos resultados obtidos na pesquisa.
Pesquisador
necessário nos processos de pesquisa Estar disposto a rever o processo de
científica nos quais atua.
pesquisa
quando
confrontado
com
argumentações convincentes de seus pares
ou parceiros de pesquisa.
Quadro 39 - Definições operacionais e atributos mensuráveis para Flexibilidade
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6.1.2 Fatores complementares utilizados neste estudo

Um conjunto de fatores com questões relacionadas à Universidade foi introduzido no
questionário.
O objetivo foi o de verificar se algum destes fatores exerce influência significativa
sobre as competências, através do cruzamento entre os dados obtidos para estes
fatores e o grau de relevância das competências pesquisadas.
Um primeiro grupo de fatores relacionados à organização visou apurar a existência
ou não de alguns programas na Universidade na qual o docente trabalha:
A – Programas de aprimoramento das atividades de ensino e pesquisa.
B – Programas de avaliação das atividades de ensino e pesquisa.
C - Programas de desenvolvimento de competências.
Um segundo grupo de fatores também relacionados à organização consistiu na
classificação das Universidades em rankings distintos:
D - para as suas atividades de ensino de graduação e
E - para as suas atividades de pesquisa.
Um terceiro grupo de fatores relacionados ao docente também foi apurado:
F - a verificação se ele já havia sido avaliado em suas atividades de ensino e/ou
pesquisa e
G - o seu tempo de titulação de Doutorado.
Os fatores A, B, C, F e G foram apurados no questionário.
Os fatores D e E foram estabelecidos por este autor a partir de indicadores oficiais
das atividades de ensino e de pesquisa dos 21 Departamentos que foram objetos de
estudo desta pesquisa. As escolas e seus departamentos foram classificadas e
separadas em dois grupos distintos: ranking 1 ou 2, para o ensino e para a pesquisa,
onde se constatou diferenças entre as populações de cada um destes grupos.

6.1.2.1 Definição do Ranking de Ensino

A elaboração de um ranking de ensino entre os departamentos das escolas baseouse em dois indicadores do ensino de graduação de Engenharia Química:
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(i) – a nota dos alunos no extinto Exame Nacional de Cursos (ENC, popularmente
conhecido como Provão) nos anos de 1999 a 2003 (INEP, 2006a) e
(ii) – o conceito do curso no Exame Nacional de Desempenho de Estudantes
(ENADE) de 2005. (INEP, 2006b).
A posição no ranking para cada escola foi apurada a partir do seguinte método:
Etapa 1 - calculou-se a média aritmética das notas obtidas nos cinco anos do antigo
Provão;
Etapa 2 - calculou-se a média ponderada entre a média do antigo Provão (resultado
da etapa 1) e a nota obtida no ENADE 2005; 14
Etapa 3 - efetuou-se a soma de todas as médias ponderadas obtidas na etapa 2;
Etapa 4 - calculou-se a média aritmética simples a partir do resultado da soma feita
na etapa 3 e obteve-se como resultado o valor de 3,77.
As escolas com cursos com média ponderada acima de 3,77 foram classificadas
como Ranking 1 de Ensino e as com média ponderada abaixo deste valor foram
classificadas como Ranking 2 de Ensino.
A tabela 3 apresenta todos os dados utilizados e também os cálculos efetuados.

RANKING
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

14

Tabela 3 – Classificação das Escolas em rankings diferentes
para o processo de ensino de graduação
PROVÃO
ENADE
ESCOLA
1999 2000 2001 2002 2003 Média 2005
USP-POLI
5
5
5
5
5
5
5*
UFRGS
5
5
5
5
5
5
5
UNICAMP
4
5
5
5
5
4,8
4,8*
UFSCar
4
4
5
5
5
4,6
5
UFRJ
4
5
5
5
5
4,8
4
UFMG
4
4
4
5
5
4,4
5
UFBA
5
5
4
4
4
4,4
5
UFPR
5
4
5
4
4
4,4
3
UERJ
3
3
4
4
4
3,6
5
UFU
3
4
4
3
5
3,8
4

MÉDIA
5,00
5,00
4,80
4,70
4,60
4,55
4,55
4,05
3,95
3,85
continua

A média ponderada foi calculada utilizando um peso de 75% para a média do antigo Provão e de
25% para o conceito obtido no ENADE 2005. Este pesquisador adotou este critério de atribuir um
peso um pouco maior ao conceito do ENADE devido ao fato de se tratar de uma avaliação mais
recente que, a princípio, reflete melhor uma realidade mais atual do curso de graduação.
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continuação
Tabela 3 – Classificação das Escolas em rankings diferentes
para o processo de ensino de graduação
PROVÃO
ENADE
RANKING
ESCOLA
MÉDIA
1999 2000 2001 2002 2003 Média 2005
2
UFSC
4
4
3
3
4
3,6
4
3,70
2
UFPE
4
4
4
3
3
3,6
3
3,45
2
UFRN
3
3
3
3
3
3
4
3,25
2
UEM
4
3
4
3
**
3,5
3
3,38
2
UNIOESTE
5
3
3
3
3
3,4
3
3,30
2
UFCG
3
3
2
3
3
2,8
4
3,10
2
USP-EEL
3
3
2
3
3
2,8
4
3,10
2
UFRRJ
3
3
3
3
3
3
3
3,00
2
UFAL
3
2
3
2
3
2,6
3
2,70
2
UFPA
3
2
2
2
3
2,4
3
2,55
2
UFC
3
3
3
3
3
3
1
2,50
Nota 1: * Notas atribuídas por este autor em função destas escolas não terem participado do
ENADE 2005, que foi considerar a média dos 5 anos do antigo Provão
Nota 2 : ** A média foi calculada em função dos 4 anos que a UEM participou do antigo
Provão.

6.1.2.2 Definição do Ranking de Pesquisa

A elaboração do ranking de pesquisa utilizou como referencial o credenciamento dos
cursos de mestrado e/ou doutorado na CAPES dos 21 departamentos que
constituem o universo pesquisado (CAPES, 2006).
O critério utilizado foi aquele proposto por Steiner (2006), que classificou as
Universidades em: (i) Universidades de Pesquisa e Doutorado: aquelas que
possuem ensino de pós-graduação até o doutorado e (ii) - Universidades de
Mestrado: aquelas que possuem o ensino de pós-graduação até o mestrado.
Os departamentos com programas de doutorado foram classificados como ranking 1
de pesquisa e os departamentos que possuem somente cursos de mestrado como
ranking 2 de pesquisa. O quadro 40 apresenta a lista de escolas em função de sua
classificação a partir dos dados obtidos na CAPES (2006).
Escolas
USP–POLI, UNICAMP, UFSCar, UFRJ, UFSC, UFRN, UFMG, UFU, UFPE, UEM,
1
UFBA e UFRGS.
2
UFCG, USP-EEL, UFC, UFPR, UERJ, UNIOESTE, UFRRJ, UFAL e UFPA.
Quadro 40 - Classificação das escolas em rankings diferentes para o processo de pesquisa (conforme
critérios estabelecidos por este autor utilizando dados da CAPES, 2006).
Ranking
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A classificação de pesquisa revela escolas que foram classificadas diferentes da
classificação estabelecida para o ensino. Das 21 escolas pesquisadas, 15 delas
possuem o mesmo ranking para ensino e para a pesquisa, mas 6 delas, ora se
classificam como ranking 1 de ensino e ranking 2 de pesquisa ou vice-versa. O
quadro 41 resume a posição de cada escola,
Ranking de
Ranking
Escolas
de Ensino
Pesquisa
1
1
UFBA, UFMG, UFRGS, UFRJ, UFSCAR, UFU, UNICAMP, USP-POLI
1
2
UERJ, UFPR
2
1
UEM, UFPE, UFRN, UFSC
2
2
UFAL, UFC, UFCG, UFPA, UFRRJ, UNIOESTE, USP-EEL
Quadro 41 – Resumo da posição das escolas em seus rankings de ensino e pesquisa

Se todas as escolas fossem classificadas no mesmo ranking para ensino e pesquisa
isto não seria relevante para a pesquisa. Entretanto, como existem algumas
diferenças para seis delas, isto conduz a diferentes populações dentro de cada
ranking e as conseqüências disto serão avaliadas mais a frente.

6.1.3 – O formato do instrumento de pesquisa

Forza (2002) aponta como sendo relevantes quatro tarefas que um pesquisador
deve fazer no projeto do instrumento de pesquisa:
(i) – a escolha da linguagem usada que deve ser consistente com o nível de
compreensão dos respondentes para evitar dupla ou dúbia interpretação de sua
parte;
(ii) – a escolha da escala, que depende de dois fatores principais: a facilidade para o
respondente responder e a facilidade para a análise posterior do pesquisador;
(iii) – a identificação dos respondentes, pois isto é relevante quando os entrevistados
possuem níveis hierárquicos diferentes e, portanto, têm acesso e conhecimento de
informações, provavelmente, diferentes e
(iv) – o agrupamento no questionário de questões afins, pois isto facilita e motiva os
respondentes a responder.
Além destas quatro tarefas, algumas outras recomendações básicas de Forza (2002)
para montagem do instrumento de pesquisa são: (i) - possuir apresentação
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agradável e amigável; (ii) - possuir uma introdução muito clara e motivadora e (iii) possuir instruções claras e objetivas para o respondente.
Bryman (1989) sugere que alguns cuidados devem ser tomados na elaboração do
questionário: (i) - formular questões claras, simples, curtas e sem ambigüidade; (ii) enfocar uma idéia de cada vez, sem sugerir respostas e (iii) - orientar os
respondentes sobre o objetivo e a importância do resultado.
Para aumentar a probabilidade de sucesso na coleta de dados, Forza (2002) sugere
que o pesquisador planeje cuidadosamente a execução do survey e possuir
informações detalhadas sobre: (i) - como abordar os respondentes e (ii) - como os
questionários serão aplicados e administrados. Ele sugere que para aumentar o
número de respondentes, o questionário deva ser apresentado como uma troca
social.
Acolhendo as sugestões de Bryman (1989) e de Forza (2002), elaborou-se então o
questionário que após a realização dos testes piloto, constituiu-se de quatro partes.
A primeira parte, a introdução, apresentava uma breve introdução do assunto e
convidava o respondente a preencher seus dados básicos: nome e titulação.
A segunda parte continha o questionário com os 50 atributos mensuráveis sobre
competências, sendo 25 para cada um dos papéis de um docente.
A escala adotada foi a escala de Likert com onze valores, na qual o respondente
deveria atribuir um grau de 0 a 10 para a relevância da afirmação que lá estava,
sendo que o grau 0 (zero) correspondia a sua discordância total, enquanto o grau 10
(dez) correspondia a sua concordância total.
Esta segunda parte foi montada em quatro seqüências diferentes, sendo que as
questões foram as mesmas para todos os respondentes, mas apresentadas em
ordem diferente.
Os questionários foram classificados como tipos A, B, C e D. Nos questionários tipos
A e B, as 25 primeiras questões foram relativas ao papel de professor, sendo as
outras 25 relativas ao papel de pesquisador. Nos questionários tipo C e D esta
ordem foi invertida. Além disto, nos questionários A e B, a seqüência das questões
foram invertidas, sendo que aquelas que eram as primeiras questões referentes a
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ensino no questionário A passaram para o final no questionário B e o mesmo
mecanismo foi feito com as questões referentes à pesquisa. Processo idêntico foi
realizado nos questionários C e D.
O objetivo de encaminhar para os respondentes o questionário com quatro tipos de
seqüências diferentes foi de diminuir um viés natural de surveys, uma vez que a
maioria dos respondentes tem como tendência responder com maior atenção as
primeiras questões em relação às ultimas.
A terceira parte consistiu-se de dez perguntas com respostas fechadas do tipo: sim
ou não. O objetivo foi o de avaliar alguns dos fatores complementares das atividades
de ensino e de pesquisa já citados, dentre eles: (i) - aprimoramento das atividades
de ensino e de pesquisa; (ii) - avaliação das atividades de ensino e de pesquisa e
(iii) - desenvolvimento de competências.
A quarta e última parte continha um espaço destinado ao respondente para fazer
comentários livres sobre o assunto, o agradecimento deste autor pela colaboração e
a informação de que cada respondente receberia os resultados da pesquisa após a
defesa da tese. 15
Um questionário do tipo A encontra-se no Apêndice D.

6.2 O TESTE PILOTO

O teste piloto, doravante denominado de pré-teste, de um questionário é uma
atividade absolutamente essencial de um survey, com os seguintes objetivos: (i) esclarecer se as instruções fornecidas estão claras e objetivas; (ii) – verificar se as
questões estão objetivas e sem dubiedade de interpretações e (iii) – apurar
eventuais problemas de compreensão por parte dos respondentes de quais seriam
as respostas esperadas (FORZA, 2002).

15

A garantia dada a cada respondente que após a defesa da tese ela lhe será enviada corresponde
aquilo que Forza (2002) propôs como troca social, com vistas a aumentar a taxa de retorno do survey.
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Baseado na sua experiência pessoal, Forza (2002) propõe que o melhor caminho
para o pré-teste é realizá-lo em etapas, cada uma completamente diferente da outra,
mas com objetivos complementares.
Ele sugere que numa primeira etapa, o pesquisador aplique o questionário em um
pequeno grupo de respondentes, estando o pesquisador presente para observar
como os respondentes o preenchem e obter um feedback de cada um deles.
Numa segunda etapa, o pesquisador deve enviar o questionário para um grupo um
pouco maior de respondentes com o objetivo de avaliar a qualidade do questionário
e das respostas. Nesta segunda fase, o pesquisador deve realizar uma análise
complementar dos dados com o objetivo de apurar: (i) - se as respostas para
determinadas questões estão muito concentradas, devido à escolha da escala; (ii) se o conteúdo das respostas difere do que era esperado; (iii) - se o conteúdo das
respostas modifica o significado da questão e (iv) – avaliar o efeito das respostas em
branco e um eventual viés de pesquisa que possa existir em função disto.
Este trabalho seguiu as recomendações de Forza (2002) e efetuou dois pré-testes.
O primeiro pré-teste foi realizado com dez respondentes, sendo seis deles
acompanhados in loco por este autor e os outros quatro enviados e respondidos por
e-mail, mas com muitos comentários por parte dos respondentes, uma vez que havia
sido solicitado a cada um deles uma análise bem crítica.
Os comentários e resultados deste primeiro pré-teste conduziram a mudanças
significativas no questionário, sendo que as duas alterações principais foram: (i) - a
redução do número de questões, que nesta primeira versão eram 38 para ensino e
38 para a pesquisa, pois foi explicitado por alguns dos respondentes que o
questionário estava longo, cansativo e em alguns pontos até mesmo repetitivo e (ii) –
a eliminação de alguns termos bastante familiarizados para o autor do questionário,
mas que se revelaram confusos ou dúbios (por exemplo, o termo ensinoaprendizagem) ou até mesmo desconhecidos (por exemplo, o termo proatividade)
para alguns dos respondentes.
Após a análise dos resultados e comentários desta primeira versão, elaborou-se a
segunda versão do questionário, que foi enviada por e-mail para 17 respondentes,
sendo que todos responderam. Esta segunda versão constava de 50 questões, 25
relativas ao ensino e 25 à pesquisa. A contribuição dos respondentes a esta
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segunda versão ocorreu em pontos específicos. Alguns foram acolhidos após
análise, tendo, assim, contribuído para aprimorar o questionário, ao eliminar algumas
dubiedades que foram apontadas.
Além disto, nesta segunda versão, também foi possível constatar que a escala
escolhida estava adequada.
Encerrada a análise desta segunda versão e acolhidas algumas de suas sugestões,
foi então elaborado o questionário definitivo, cuja estrutura já foi especificada na
seção anterior.

6.3 A COLETA DE DADOS

Um dos maiores problemas de pesquisas do tipo survey é a baixa taxa de retorno
dos questionários. Quando uma população é pesquisada, as conclusões são
referentes a essa população, mas se as taxas de retorno dos respondentes são
muito baixas, as conclusões devem possuir ressalvas quanto a sua generalização, já
que uma grande parte dos não respondentes pode mudar os resultados (MALHOTA,
1998; FORZA, 2002, HAIR et al., 2005).
Com o objetivo de aumentar a taxa de retorno, as seguintes ações foram executadas
na coleta de dados.
A primeira delas foi o envio de uma mala direta aos participantes do XVI Congresso
Brasileiro de Engenharia Química, que se realizou em Santos no final do mês de
setembro de 2.006, uma vez que uma grande maioria do público alvo da pesquisa lá
esteve presente.
Em seguida, no início de outubro, foi enviado o primeiro e-mail (Apêndice E) para
cada um dos 424 professores doutores identificados e cadastrados previamente em
um banco de dados do Microsoft Access.
Ocorreu um retorno de cerca de 10% dos e-mails e, para cada um destes casos, foi
feita uma consulta ao Currículo Lattes do respondente para o acerto do e-mail,
sendo em seguida, re-enviados os e-mails que haviam retornado.
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Um segundo e-mail com um texto mais curto e de maior apelo aos respondentes foi
enviado duas semanas após o envio do primeiro, somente para aqueles que não
haviam respondido ao primeiro.
Um terceiro e-mail foi enviado na semana seguinte, somente para os não
respondentes, até então. Após o envio deste e-mail, foi feito um contato telefônico
pessoal com 55 dos ainda não respondentes, onde foi feita uma breve explicação da
importância da tese e foi reiterado, desta vez oralmente, para que contribuíssem
com a tese, respondendo ao questionário. Os contatos telefônicos só não foram em
número maior, devido à dificuldade de encontrar os docentes em sua sala, uma vez
que na média, só um contato se concretizava a cada 4 ou 5 telefonemas
completados.
Por fim, após duas semanas, foi enviado um quarto e último e-mail para os ainda
não respondentes, estabelecendo uma data final para recebimento do questionário.
Um cuidado extra que se teve no envio de todos os e-mails, visando aumentar a taxa
de respostas, foi o de enviar os e-mails um a um para cada um dos docentes, no
qual o mesmo era identificado nominalmente.
Uma ação complementar que foi utilizada, em alguns casos, após o recebimento do
questionário, foi o de efetuar um contato telefônico para esclarecer dúvidas sobre o
preenchimento com os respondentes.
Os questionários, à medida que chegavam, foram salvos no computador, impressos,
e recebiam um código específico para a sua identificação.
Os dados foram digitados em quatro planilhas distintas do Microsoft Excel, uma para
cada tipo de questionário, que ao final da coleta de dados, foram adequadamente
manipuladas e fundidas em uma única planilha.
Esta única planilha foi então exportada para o Minitab Release 14, onde foram
realizadas as análises estatísticas, cujos resultados são apresentados no próximo
capítulo.
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7 RESULTADOS E DISCUSSÃO

7.1 INFORMAÇÕES BÁSICAS

7.1.1 Taxa de Respostas

Taxa de respostas é, formalmente, definida como sendo o número de questionários
efetivamente utilizados, divididos pela população total pesquisada. (KVIZ, 1977 apud
FROLICH, 2005).
Frolich (2005) ressalta que um dos fatores primários para a avaliação do sucesso de
um survey é a sua taxa de resposta, devido a três fatores: (i) – quando a
porcentagem de não respondentes é alta, existe um alto risco dos resultados da
pesquisa embutirem um alto viés; (ii) – muitos testes estatísticos requerem um
grande número de respondentes para serem adequadamente utilizados e (ii) – uma
alta taxa de resposta revela, indiretamente, a relevância e o rigor do estudo
realizado aos olhos da comunidade acadêmica e empresarial de uma forma geral.
Pesquisadores da área de Operations Management divergem sobre qual seria o
número ideal de índice de respostas. Para Malhotra e Gover (1998), este mínimo
deveria ser de 20%, enquanto Forza (2002) sugere que, especificamente para
surveys com caráter descritivo e explanatório, este mínimo deveria ser de 50%.
Neste survey, foram enviados 424 questionários e respondidos e efetivamente
validados 182 destes, o que corresponde a uma taxa de respostas de 42,92%,
considerada adequada para um estudo cujo objetivo principal é exploratório.
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7.1.2 Distribuição dos Respondentes

A distribuição dos respondentes por escola, tipo de questionário e ranking de ensino
e de pesquisa é aqui apresentada, a fim de se conhecer o perfil dos respondentes.
A tabela 4 apresenta o número de docentes que constituiu a população a ser
pesquisada, bem como o número de docentes que tiveram seu questionário
efetivamente utilizado na tese por escola. Percebe-se que a distribuição foi razoável,
oscilando entre um máximo de 75% de docentes participantes (UFRRJ) e um
mínimo de 16,7% (UFC).
Tabela 4 – Distribuição da população e dos respondentes por escola
Universidade
Docentes
Respondentes
% de Respondentes
UEM
23
10
43,5
UERJ
19
12
63,2
UFAL
14
8
57,1
UFBA
15
4
26,7
UFC
12
2
16,7
UFCG
13
5
38,5
UFMG
14
4
28,6
UFPA
17
7
41,2
UFPE
18
8
44,4
UFPR
22
10
45,5
UFRGS
13
3
23,1
UFRJ
48
23
47,9
UFRN
25
13
52,0
UFRRJ
12
9
75,0
UFSC
20
6
30,0
UFSCAR
25
9
36,0
UFU
12
6
50,0
UNICAMP
50
16
32,0
UNIOESTE
10
3
30,0
USP-EEL
16
9
56,3
USP-POLI
26
15
57,7
TOTAL
424
182
42,9

A tabela 5 apresenta o número de questionários enviados e recebidos e a
porcentagem de respostas por tipo de questionário, o que revela que a técnica de
desdobrar o questionário em quatro tipos diferentes para aumentar a aleatoriedade
das respostas e diminuir o viés dos respondentes, mostrou-se adequada.
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Tabela 5 – Distribuição por tipo de questionário
Tipo Questionário
Enviado
Recebido
% Respostas
A
106
39
36,8
B
106
47
44,3
C
106
49
46,2
D
106
47
44,3
TOTAL
424
182
40,6

As tabelas 6 e 7 apresentam o número de respondentes por ranking de ensino e
ranking de pesquisa, respectivamente.
A análise destes dados revela uma pequena diferença na porcentagem de respostas
obtidas entre as escolas dos rankings de pesquisa 1 e 2, o que, a princípio, sugere
uma maior dificuldade de disponibilidade de tempo dos docentes com atuação mais
intensa em pesquisa, cuja porcentagem de respondentes foi ligeiramente menor.
Tabela 6 - Distribuição dos
respondentes por ranking de ensino
Ranking de
%
Enviado Recebido
Ensino
Respostas
1
244
102
41,8
2
180
80
44,4
TOTAL
424
182
42,9

Tabela 7 – Distribuição dos
respondentes por ranking de pesquisa
Ranking de
%
Enviado Recebido
Pesquisa
Respostas
1
289
117
40,5
2
135
65
48,2
TOTAL
424
182
42,9

7.1.3 Dados Ausentes

Forza (2002) alerta que a administração de dados ausentes é uma questão chave
em um survey e que não pode ser desprezada.
Para Hair et al. (2005) dados ausentes são uma informação não disponível a
respeito de um caso sobre o qual outras informações estão disponíveis.
Forza (2002) propõe que, para minimizar a presença de dados ausentes, deve-se
projetar muito bem o questionário e fornecer informações claras aos respondentes,
com o objetivo de aumentar o envolvimento deles, mas ressalta que mesmo assim,
inevitavelmente, alguns dados estarão ausentes.
Como este é quase que um fato consumado em surveys, Hair et al. (2005) informam
que o pesquisador dispõe de três opções: 1) utilizar a abordagem de caso completo,
que consiste na eliminação completa de todos os respondentes que possuem pelo
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menos um dado ausente; 2 – analisar caso a caso os dados ausentes e eliminar
somente os casos e/ou variáveis que se revelarem problemáticos de fato e, 3 –
utilizar métodos de atribuição para estimar os valores perdidos com base em valores
válidos de outras variáveis e /ou casos da amostra.
O questionário aplicado possui dois tipos de dados diferentes que foram coletados:
(i) - dados numéricos para as variáveis relacionadas às competências de ensino e de
pesquisa e (ii) dados não numéricos, relacionados aos fatores complementares.
O número total de questionários respondidos foi de 185, entretanto três deles
possuíam mais de 70% de dados ausentes nas variáveis numéricas. Estes três
casos foram classificados como casos problemáticos, conforme definição de Hair et
al. (2005) e foram eliminados da amostra.
Nos 182 questionários utilizados, 13 deles possuíam dados numéricos ausentes,
totalizando 16 dados ausentes (0,14% dos dados numéricos totais).
Nestes casos, utilizou-se a técnica de imputação de dados, uma vez que não havia
nenhum padrão de aleatoriedade entre estas não respostas, o que as classifica
conforme a literatura em MCAR (Missing Completely at Random)16 (HAIR et al.,
2005; TSIKRIKTSIS, 2005).
A técnica de imputação utilizada foi a de Hot-Deck (TSIKRIKTSIS, 2005) que
consiste na substituição dos dados ausentes por um outro dado de um caso muito
similar no banco de dados dos respondentes. Segundo Tsikriktsis (2005) esta é uma
técnica que vem sendo adotada em vários surveys e é muito útil quando a
quantidade de dados ausentes é menor que 10% e o padrão de aleatoriedade pode
ser definido como sendo MCAR.
Quanto aos dados não numéricos relacionados aos fatores complementares, onde
os respondentes só podiam responder Sim ou Não, optou-se em manter todos os
182 respondentes, pois não houve nenhum caso problemático, mas sim casos
pontuais onde os respondentes deixaram em branco algumas respostas, diante da
obrigatoriedade de responder sim ou não.

16

Tradução: Perda completamente aleatória
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7.1.4 Dados Extremos

Dados extremos são dados que destoam significativamente dos demais e podem
influenciar excessivamente o resultado de qualquer análise e, em função disto, o seu
grau de influência merece ser analisado.
Hair et al. (2005) propõe como método de análise o método do gráfico de caixas17
(box-plot), que consiste numa visualização gráfica do conjunto de dados por variável,
cujo objetivo é o de identificar visualmente a existência de dados extremos.
Os gráficos de caixas com os dados desta tese encontram-se no Apêndice F para:
(i) - os graus atribuídos para as competências de ensino;
(ii) - os graus atribuídos para as competências de pesquisa e
(iii) - a diferença entre os graus de uma mesma competência de ensino em relação à
pesquisa.
A análise dos gráficos de caixas das competências de ensino e das competências
de pesquisa revela que os graus, de maneira geral, são altos, mas que existe, para a
maioria das competências, alguns dados extremos, indicando que alguns
respondentes atribuíram baixa importância para uma ou outra das competências.
A análise do gráfico com a diferença entre os graus de uma mesma competência
para ensino em relação à pesquisa, também revela que existe, para a maioria das
competências, alguns extremos.
Todos os dados extremos foram mantidos e o seu possível impacto nos resultados
da pesquisa será avaliado mais a frente, por ocasião da análise dos dados através
do Modelo Linear Geral.

17

O gráfico de caixa consiste na representação visual de uma caixa, na qual a altura desta caixa
consiste na distância entre o 25º percentil e o 75º percentil dos dados estatisticamente trabalhados.
Os dados extremos são aqueles que estão a mais de 1,5 quartis do extremo de cada caixa e são
apresentados no diagrama de caixa como asteriscos.
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7.1.5 Análise de Não Respondentes

Forza (2002) alerta que não respondentes alteram a estrutura da amostra e podem
conduzir a resultados que não representam a população, mesmo quando a amostra
foi adequadamente projetada e, em função disto, podem limitar a generabilidade dos
resultados.
Forza (2002) sugere que os não respondentes podem ser administrados de duas
maneiras: (i) - por tentar aumentar a taxa de resposta e (ii) - por tentar identificar os
não respondentes para controlar quando eles são diferentes dos respondentes.
As duas táticas foram utilizadas.
O aumento da taxa de resposta foi conseguido após o envio de quatro e-mails ao
público alvo. Os questionários recebidos e validados após cada lote de e-mails
enviados foram:
•

Primeiro Lote – 65 respondentes

•

Segundo lote – 51 respondentes

•

Terceiro Lote – 42 respondentes

•

Quarto Lote – 24 respondentes

Uma forma de identificar características básicas dos não respondentes para apurar
se haviam diferenças significativas entre eles e os respondentes foi a análise do
Currículo Lattes de uma amostra de cada um dos grupos. Os resultados desta
análise referem-se apenas a indicadores de pesquisa, que permitem pelo menos
identificar se as duas populações possuem características similares ou diferentes, e
se diferentes, analisar quais as diferenças, se estas são grandes e qual o seu
impacto nos resultados da pesquisa.
Para efetuar esta análise, as escolas foram classificadas em 3 grupos distintos:
Grupo A: ranking 1 de ensino e de pesquisa; Grupo B: ranking 1 de ensino e 2 de
pesquisa e vice-versa e Grupo C: ranking 2 de ensino e pesquisa. Em seguida,
foram identificados no banco de dados os docentes respondentes e não
respondentes dentro de cada um destes grupos. Feito isto, amostras aleatórias de
cerca de 30% de docentes de cada um destes grupos foi extraída e alguns
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parâmetros principais do Currículo Lattes de cada um dos docentes de cada uma
destas amostras aleatórias foi analisado.
Tabela 8 – Docentes pesquisados através do Currículo Lattes
Grupo A
Grupo B
Grupo C
Total
80
59
43
Respondentes
Amostra (30%)
24
18
13
Total
123
68
51
Não
Respondentes
Amostra (30%)
37
20
16

Respondentes

Total
182
55
242
73

A análise do Currículo Lattes foi feita a partir de cinco indicadores escolhidos por
este autor:
(i) - Anos de obtenção do título de Doutor;
(ii) - Artigos completos publicados em periódicos;
(iii) - Trabalhos completos publicados em anais de congressos;
(iv) - Orientações de mestrado concluídas e
(v) - Orientações de doutorado concluídas.
Os resultados obtidos estão na tabela 9.
Tabela 9 – Análise de indicadores de não respondentes versus respondentes
Grupo
Grupo
Grupo
Média
Parâmetros Utilizados
A
B
C
Ponderada
Não Respondente
15,1
13,8
12,5
14,2
Anos Doutorado
Respondente
12,1
8,9
8,53
10,2
Artigos Completos Publicados
Não Respondente
28,9
22,1
15,7
24,1
Respondente
20,5
11,7
12,5
15,8
em Periódicos
Não Respondente
54,9
47,2
31,6
47,7
Trabalhos Completos Publicados
Respondente
47,4
30,5
28,9
37,7
em Anais de Congressos
Não Respondente
11,8
9,7
8,3
10,5
Orientações de Mestrado
Respondente
10,6
6,4
3,8
7,7
Concluídas
Não Respondente
3,6
3,5
1,6
3,2
Orientações de Doutorado
Concluídas
Respondente
3,4
1,3
0,5
2,0

A análise destes dados revela que os não respondentes possuem um tempo de
obtenção de seu título de doutorado cerca de 40% superior aos respondentes.
No restante dos dados, numa primeira leitura, aparentemente os não respondentes
possuem uma produção científica maior do que os respondentes, mas se
considerarmos a produção científica por anos de titulação como doutor, os números
se equivalem, revelando perfis de produção científica muito similar, conforme se
verifica na tabela 10.
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Tabela 10 – Média por parâmetro e ano de titulação de
não respondentes versus respondentes
Parâmetros
Média
Artigos Completos Publicados
Não Respondente
1,70
em Periódicos
Respondente
1,55
Não Respondente
3,36
Trabalhos Completos Publicados
em Anais de Congressos
Respondente
3,70
Não Respondente
0,74
Orientações de Mestrado
Concluídas
Respondente
0,75
Orientações de Doutorado
Não Respondente
0,23
Concluídas
Respondente
0,20

A análise destes dados revela que a única diferença significativa entre os não
respondentes e os respondentes é o fato dos primeiros terem cerca de 40% a mais
de tempo de obtenção do seu título de doutorado. Como um dos fatores deste
estudo é o tempo de titulação (AD - anos de doutorado) ele será utilizado mais a
frente para auxiliar na análise dos não respondentes.
Forza (2002) sugere como método alternativo, a verificação da existência de
diferenças entre a primeira onda de respondentes e as posteriores. Esta verificação
será realizada mais a frente, quando será feita uma comparação entre os dois
primeiros lotes de respondentes (116 docentes) e os dois últimos lotes (66
docentes).

7.2 ESTATÍSTICAS DESCRITIVAS

7.2.1 Apresentação dos dados

A média de cada uma das treze competências comuns para os processos de ensino
e pesquisa é a média aritmética dos atributos mensuráveis da competência.
A média para as competências didático-pedagógica e metodologia científica que são
específicas para o ensino e a pesquisa, respectivamente, é a média somente do
primeiro atributo mensurável de cada uma delas, pois a média do segundo atributo
de cada uma delas será utilizada em uma análise especial sobre estas duas
competências.
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As principais estatísticas básicas (média, desvio padrão, variância e amplitude) de
cada atributo mensurável encontram-se no Apêndice G. Já as estatísticas das
competências encontram-se no Apêndice H.
Uma análise preliminar destes principais dados por competência identifica que:
(i) – de uma forma geral, as médias são todas altas, oscilando de um mínimo de 7,60
a um máximo de 9,35, o que, do ponto de vista estatístico, revelam uma distribuição
não normal com assimetria negativa. Por outro lado, do ponto de vista conceitual,
revelam que todas as competências são relevantes, mas em graus diferentes.
(ii) - a variância dos dados para algumas das competências é alta e quando isto
ocorre, a amplitude também é alta. Isto ocorre, principalmente, em função da
existência de dados extremos.
As notas médias de cada competência de ensino e pesquisa são apresentadas no
gráfico 1, onde é possível apurar alguns resultados preliminares, pois para algumas
competências existe uma grande diferença entre as médias para ensino e pesquisa,
enquanto para outras as médias são próximas ou quase idênticas, como por
exemplo, ética.
MÉDIAS POR COMPETÊNCIA

Ética

9,500

Flexibilidade
Empatia

Pro Atividade

Comprometimento

Liderança

Planejamento

Comunicação

Visão Sistêmica
Criatividade

8,000

Trabalho em Equipe

Relacionamento Interpessoal

8,500

Dominio Área Conhec.

Média

9,000

7,500
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Competência
Legenda:

Competências de Ensino – Linha Tracejada
Competências de Pesquisa – Linha Cheia
________________________________________________________________

Gráfico 1 – Médias das competências de ensino e pesquisa
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A diferença bruta entre a média de cada competência de ensino e de pesquisa é
apresentada no gráfico 2 sob a forma de um histograma, onde se observam alguns
extremos, que numa primeira leitura, sugerem que liderança é uma competência
mais relevante para o ensino e que trabalho em equipe é uma competência mais
relevante para a pesquisa. Este maior grau de relevância de uma competência para
um dos processos será objeto de análise específica mais a frente.
Por outro lado, nenhuma diferença que aponte para a existência de alguma
competência no modelo de pesquisa proposto e que seja antagônica para o ensino e
a pesquisa foi apurada.

Diferenças entre a Competência de Ensino e a de Pesquisa
1,000

0,800

0,400

0,200

Trabalho em Equipe

Flexibilidade

Comunicação

Dominio Área Conhec

-0,400

Planejamento

Pro Atividade

Ética

Criatividade

Visão Sistêmica

Relacionamento
Interpessoal

Comprometimento

-0,200

Empatia

0,000
Liderança

Valor da Diferença

0,600

-0,600

Competências

Gráfico 2 – Diferença Bruta entre as médias de cada competência de ensino e de pesquisa

As correlações de todas as competências de ensino e também de todas as
competências de pesquisa foram calculadas e os resultados apurados encontram-se
no Apêndice I.
A análise destes resultados permite constatar que:
(i) – não existe nenhuma alta correlação entre elas, pois nenhum valor de correlação
ultrapassa 0,70;
(ii) - a maioria das correlações, somente entre as competências comportamentais
(habilidades e atitudes), é moderada, pois estão entre 0,30 e 0,70 e
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(iii) – a maioria das correlações entre as competências técnicas (conhecimento) e as
competências comportamentais (habilidades e atitudes) é baixa, menor do que 0,3.
A correlação entre cada competência de ensino versus a respectiva competência de
pesquisa também foi calculada. Os resultados encontram-se na tabela 11 e possuem
valores de correlação moderados (mínimo de 0,38 e máximo de 0,61). Estes
resultados permitem concluir que nas competências do modelo de pesquisa
adotado, não existem competências antagônicas para os dois processos. Isto reforça
a idéia de que existe um continuum na atividade acadêmica de um docente
universitário, conforme já referenciado por vários autores.
Tabela 11 – Coeficiente de correlação entre uma
competência no ensino e na pesquisa
Competência
Correlação
Domínio Área de Conhecimento
0,433
Relacionamento interpessoal
0,561
Trabalho em equipe
0,475
Criatividade
0,390
Visão Sistêmica
0,576
Comunicação
0,543
Liderança
0,381
Planejamento
0,527
Comprometimento
0,558
Ética
0,448
Proatividade
0,424
Empatia
0,577
Flexibilidade
0,614

7.2.2 As competências mais bem classificadas

No conjunto de competências pesquisadas, as cinco mais bem classificadas para o
papel de professor foram: ética, visão sistêmica, relacionamento interpessoal,
comprometimento e comunicação. Por outro lado, para o papel de pesquisador
foram: ética, flexibilidade, comunicação, trabalho em equipe e planejamento.
As duas principais observações que estas classificações permitem destacar são:
(i) - o fato de ética ser apontada para o ensino e a para a pesquisa como a primeira
classificada entre todas as competências revela que ela é fundamental para ambos
os processos e
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(ii) - o fato de domínio da área de conhecimento não estar entre as cinco
competências mais bem classificadas para cada um dos processos, indica a
necessidade de uma análise específica para descobrir o porquê isto ocorreu, pois,
por estar fortemente relacionada com a finalidade principal da Universidade, seria
esperado que esta competência estivesse presente.
Domínio da área de conhecimento, para ambos os processos, revelou-se importante,
pois a sua média foi de 8,57 para o processo de pesquisa e de 8,45 para o processo
de ensino. Entretanto, esta competência é um dos pilares da Universidade,
principalmente em função de sua razão de ser, ou seja, a geração, difusão e
utilização do conhecimento. Por que, então, apesar de revelar-se importante, as
médias desta competência se revelaram inferiores à média de várias outras
competências? Uma análise mais amiúde desta competência é feita a partir de cada
um dos atributos mensuráveis que compôs a sua média (tabela 12).

Processo

Tabela 12 – Médias de cada um dos atributos mensuráveis da
competência: domínio da área de conhecimento
Código
Atributos mensuráveis
Possuir sólidos conhecimentos das disciplinas ministradas.
E1

Ensino
E2
P1
Pesquisa
P2

Realizar pesquisas em áreas relacionadas com as disciplinas
ministradas
Possuir sólidos conhecimentos nas áreas de pesquisa nas quais
atua.
Possuir relevante produção científica.

Média
9,44
7,46
9,39
7,78

O primeiro atributo mensurável (E1-P1) para ambas as competências estava
relacionado com o fato de um docente possuir sólidos conhecimentos nas disciplinas
ministradas (ensino) ou nas áreas de pesquisa nas quais atua (pesquisa). Para este
atributo, as médias obtidas para ambas as competências são altas e com uma
diferença muito pequena entre elas.
Entretanto, como a média da competência foi apurada a partir da média aritmética
dos dois atributos, uma análise mais detalhada é feita para o segundo atributo (E2P2), pois em ambos os processos a sua média foi bem menor do que a média do
primeiro atributo (E1-P1). Além disso, este segundo atributo, seja no ensino ou na
pesquisa, apresentou dados extremos conforme revela a sua amplitude (vide Apêndice G), o que revela a discordância de alguns respondentes para com os
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conceitos que ele, o segundo atributo, expressa. Qual seria a razão desta
discordância por parte de alguns dos respondentes?
No ensino, Masetto (2003a) propõe que o domínio de uma área de conhecimento
exige do professor universitário atuação em pesquisa. Entretanto, ele não propõe
que deva ser em área relacionada com as suas disciplinas ministradas, conforme
proposto, por este autor, nesta tese. Portanto, o ponto em comum entre a proposta
de Masetto (2003a) e o atributo, da forma como foi proposto, é que o docente
universitário, além de seu papel de professor, também deve atuar na pesquisa. O
ponto a ser refletido é se esta atuação deve ou não ser nas disciplinas que ministra.
Quando um docente atua na pesquisa em áreas relacionadas com as disciplinas que
ministra, isto possui algumas vantagens, tais como: (i) – suas aulas tendem a ser
mais interessantes, pois ele possui conhecimento prático sobre aquilo que está
ensinando e (ii) – provavelmente, ele gasta menos tempo nas atividades extraclasse, tais como: preparação de aulas e elaboração de provas. Entretanto, uma
aparente desvantagem consiste no fato de que ele pode limitar o seu campo de
atuação, tornando-se um profissional muito específico.
Por outro lado, quando um docente ministra disciplinas que não possuem relação
com a sua área de pesquisa, ele se torna um profissional mais generalista o que é
uma vantagem. Entretanto, duas aparentes desvantagens são o tempo dedicado na
preparação destas aulas e uma maior dificuldade de estabelecer vínculos entre a
teoria que ensina e a prática.
Uma ponderação específica sobre este atributo foi feita por um dos respondentes:
Este item parece relevante, mas muitas vezes lecionamos disciplinas que
não têm nada a ver, pelo menos aparentemente, com nossos temas de
pesquisa... e o fazemos bem. Mas acho que não importa. Sempre o que
ensinamos, ou estudamos, alimenta o que pesquisamos, e vice versa.
Afinal, não estamos nós em cada um destes processos? (DOCENTE 109)

Portanto, ministrar ou não disciplinas na sua área de atuação de pesquisa, revelouse um atributo cujo grau de questionamento por parte dos respondentes foi razoável,
tendo em vista que sua média (7,46) foi bem menor do que a média do primeiro
atributo (9,44) para o ensino.
Na pesquisa, este segundo atributo, o de possuir relevante produção científica,
também foi avaliado com uma média inferior (7,74) em relação ao primeiro, o fato de
possuir sólidos conhecimentos nas áreas de pesquisa nas quais atua (9,39). Este
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atributo da forma como foi proposto, permite a interpretação de que o fato de possuir
relevante produção científica consiste em possuir um grande número de trabalhos
científicos apresentados em congressos ou publicados em revistas especializadas.
Isto, principalmente no começo de carreira, é mais difícil, pois de certa forma
“relevante” produção científica é algo que, na maioria dos casos, um pesquisador
acumula ao longo de sua vida acadêmica. Portanto, a palavra “relevante” embute um
grau de subjetividade, no qual, provavelmente, a leitura dos respondentes teve
variadas interpretações.
Ambos os atributos estão relacionados com a competência em análise, mas com
forças bem distintas.
O primeiro atributo, o fato de possuir sólidos conhecimentos para o ensino ou para a
pesquisa, está diretamente relacionado com a essência da competência.
O segundo atributo, para o ensino, o fato de realizar pesquisas nas áreas em que se
atua no ensino, não faz parte da essência da competência e, sim, propõe uma
condição para reforçar a competência, dentre outras que poderiam ser propostas.
O segundo atributo para a pesquisa, o fato de possuir relevante produção científica,
está mais relacionado à essência da competência do que o segundo atributo do
ensino, mas o “relevante”, conforme já discutido, embute um grau de subjetividade
na resposta de cada respondente.
Isto explica o fato da média geral da competência domínio da área de conhecimento
não estar entre as cinco mais bem classificadas.
Diante da análise efetuada e dos argumentos discutidos, como apurar as cinco
competências mais bem classificadas?
As respostas obtidas são frutos dos atributos mensuráveis propostos, entretanto face
aos argumentos expostos acima, referentes à maior força do primeiro atributo em
relação ao segundo, fica este autor diante de uma escolha a ser feita: o que melhor
representa a média da competência domínio da área de conhecimento?
A escolha deste autor é considerar, para fins de classificação das cinco
competências mais relevantes, que a média da competência domínio da área de
conhecimento, é mais bem representada pela média de seu primeiro atributo e pela
força que este atributo carrega em comparação ao segundo. Raciocínio idêntico não
poderia ser feito com as outras competências? Sim, até poderia, mas nenhuma das
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outras competências está relacionada, umbilicalmente, com a razão de ser da
Universidade da maneira como esta competência está.
Sendo assim e comparando esta média com as demais, verifica-se que esta
competência se torna a mais bem classificada de todas, pois esta média, somente
do primeiro atributo, seja no ensino ou na pesquisa, é superior à média atribuída às
outras competências.
Portanto, após estas considerações, as cinco competências mais bem classificadas
para o papel de professor são: domínio da área de conhecimento, ética, visão
sistêmica, relacionamento interpessoal e comprometimento. Já para o papel de
pesquisador

são:

domínio

da

área

de

conhecimento,

ética,

flexibilidade,

comunicação e trabalho em equipe.
Três fatos se destacam:
(i) – a competência domínio da área de conhecimento, após a análise efetuada,
classificar-se em primeiro lugar;
(ii) – a competência ética ser fundamental para ambos os processos, apenas um
pequeno degrau abaixo de domínio da área de conhecimento e
(iii) – as outras três classificadas serem diferentes para cada um dos processos, o
que revela que se o docente possui duas competências que são fundamentais para
a sua atividade profissional, as demais competências são mobilizadas com maior ou
menor intensidade para cada um dos papéis do docente, ora de professor, ora de
pesquisador.

7.3 ANÁLISE PRELIMINAR DOS FATORES

A influência de um conjunto de fatores foi analisado para verificar a percepção que
os docentes têm sobre competências em relação a estes fatores.
Estes fatores são:
(i) - Anos de Doutorado, Ranking de Ensino e Ranking de Pesquisa, fatores estes
que foram apurados por este pesquisador e codificados como 1 ou 2.
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(ii) – Aprimoramento das atividades de ensino e pesquisa, avaliação das atividades
de ensino e pesquisa e desenvolvimento de competências comportamentais, fatores
estes que foram apurados através de oito das dez questões que constam da parte 3
do questionário. São fatores dicotômicos cuja codificação foi: 0 (Não) ou 1 (Sim).
A tabela 13 apresenta o conceito e a codificação adotada para cada um dos fatores.

Sigla
AD
RE
RP
F1
F3
F4
F5
F7
F8
F9
F10

Tabela 13 – Fatores e sua definição conforme modelagem definida por este autor.
Conceito
Valor
Representa
1
Menos de 10 anos
Anos de Doutorado – número de anos de obtenção do título
de doutorado pelo docente respondente
2
Mais de 10 anos
1
RE 1
Ranking de Ensino (vide Tabela 3 – Capítulo 6)
2
RE 2
1
RP 1
Ranking de Pesquisa (vide Quadro 40 - Capítulo 6)
2
RP 2
Existe programa de aprimoramento das atividades didático0
Não
pedagógicas na sua Instituição de Ensino Superior?
1
Sim
Existe programa de avaliação das atividades de ensino na
0
Não
sua Instituição de Ensino Superior?
1
Sim
0
Não
Você já foi avaliado nas suas atividades de ensino?
1
Sim
0
Não
Existe programa de aprimoramento das atividades de
pesquisa na sua Instituição de Ensino Superior?
1
Sim
0
Não
Existe programa de avaliação das atividades de pesquisa na
sua Instituição de Ensino Superior?
1
Sim
0
Não
Você já foi avaliado nas suas atividades de pesquisa?
1
Sim
0
Não
Existe programa de desenvolvimento de competências
comportamentais na sua Instituição de Ensino Superior?
1
Sim
0
Não
Você já participou de treinamentos específicos relacionados
ao desenvolvimento de competências comportamentais?
1
Sim

Como cada fator possui somente duas respostas, o que origina duas populações
distintas, uma para cada uma das respostas do fator. O número de docentes de
cada uma destas populações por fator se encontra na tabela 14.

AD
1
95

2
87

Tabela 14 – População de Respondentes por Fator 18
RE
RP
F1
F3
1
2
1
2
Não
Sim
Não
Sim
102
80
117
65
113
67
43
136

F4
Não
Sim
24
157
continua

continuação
Tabela 14 – População de Respondentes por Fator
F5
F7
F8
F9
F10
Não
Sim
Não
Sim
Não
Sim
Não
Sim
Não
Sim
144
32
60
118
49
130
169
5
165
14
18

O número total de respondentes da pesquisa foi de 182 docentes. Entretanto, para alguns dos
fatores que fizeram parte do questionário (F1, F3, F4, F5, F7 a F10) este número é menor em função
de dados ausentes.
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Para cada um dos fatores utilizados, efetuou-se o cálculo das médias de cada uma
de suas populações para cada competência. Em seguida, apurou-se a diferença
entre estas médias para cada competência. Para cada fator utilizado, a análise da
diferença entre estas médias permite verificar se existem visões distintas entre estas
duas populações a respeito das competências.
Um exemplo da lógica utilizada é o seguinte: as escolas foram classificadas em
rankings diferentes. Para o ensino, as escolas foram classificadas como ranking 1
(102 docentes) e 2 (80 docentes) de ensino e apurou-se para cada competência de
ensino a diferença entre as médias de cada um dos dois grupos de docentes.
Procedimento idêntico foi realizado para a pesquisa: as escolas foram classificadas
como ranking 1 (117 docentes) e 2 (65 docentes) de pesquisa e apurou-se para
cada competência de pesquisa a diferença entre as médias de cada um dos dois
grupos de docentes. Quais serão as diferentes visões entre docentes dos rankings 1
e 2 de ensino sobre as competências de ensino? Quais serão as diferentes visões
entre docentes dos rankings 1 e 2 de pesquisa sobre as competências de pesquisa?
Quais serão os pontos de convergência e divergência entre os dados das
competências de ensino vistos sob a ótica do ranking de ensino e os dados das
competências de pesquisa vistos sob a ótica do ranking de pesquisa?
Questões similares a estas são apuradas para mais quatro fatores, além dos dois já
exemplificados, que são: (i) – a existência de programa de aprimoramento; (ii) - a
existência de programa de avaliação; (iii) - o fato de um docente já ter sido avaliado
em suas atividades de ensino ou de pesquisa e (iv) – a existência de programa de
desenvolvimento de competências.

7.3.1 O ranking da escola

Questões pertinentes a este fator são aquelas formuladas no segundo exemplo
acima. Para responder a estas questões, dois gráficos são plotados.
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O gráfico 3 apresenta a diferença entre a média dos docentes que trabalham em
escolas do ranking 1 de ensino e a média dos docentes que trabalham em escolas
do ranking 2 de ensino. Médias estas para as competências de ensino.
O gráfico 4 apresenta a diferença entre a média dos docentes que trabalham em
escolas do ranking 1 de pesquisa e a média dos docentes que trabalham em escolas
do ranking 2 de pesquisa. Médias estas para as competências de pesquisa.
A análise destes gráficos permite destacar os seguintes pontos:
(i) – Das cinco competências com maior diferença entre as médias atribuídas por
docentes que atuam em escolas do ranking 1 de ensino e de pesquisa em relação a
seus colegas de escolas do ranking 2 de ensino e de pesquisa, quatro delas são as
mesmas: criatividade, domínio da área de conhecimento, planejamento e trabalho
em equipe. Isto sugere, na visão dos entrevistados, que estas quatro competências
são fundamentais para a melhoria do ensino e da pesquisa em uma Universidade.
(ii) – Criatividade é a competência que mais se destaca dentre elas, pois está
classificada em primeiro lugar no ranking de pesquisa e em terceiro lugar no ranking
de ensino, sendo que em ambos os rankings o valor numérico da diferença pró
ranking 1 é praticamente o mesmo.
(iii) – Liderança é uma competência que é considerada como menos relevante por
docentes que atuam em escolas do ranking 1 de ensino e de pesquisa em relação
aos seus colegas de escolas do ranking 2 de ensino e de pesquisa. Este resultado
indica que para a melhoria do ensino e da pesquisa na Universidade, esta é uma
competência cuja influência é baixa.
Criatividade, domínio da área de conhecimento, planejamento e trabalho em equipe
são competências que estão presentes nas melhores escolas do ranking 1 de ensino
e pesquisa, o que indica que estas quatro competências possam ser fatores
essenciais para a melhoria do ensino e da pesquisa em uma Universidade.
Trabalho em Equipe e Liderança revelam visões opostas, fato este que indica que
um melhor desempenho da escola tem mais relação com o trabalho em equipe,
competência esta relacionada ao coletivo, do que com a liderança, competência esta
mais relacionada ao indivíduo.

164

ENSINO - Ranking de Ensino - (RE1 - RE2)
0,50

0,40

0,30

0,20

0,10

Comunicação

Visão Sistêmica

Liderança

Liderança

Proatividade

Empatia

Flexibilidade

Comprometimento

Ética

Didático Pedagógico

Empatia

Proatividade

Planejamento

Criatividade

Relacion.Interperssoal

-0,20

Dom. Área Conhec.

-0,10

Trabalho em Equipe

0,00

Gráfico 3 – Diferença entre as médias das populações dos
rankings 1 e 2 de ensino para as competências de ensino
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Gráfico 4 – Diferença entre as médias das populações dos
rankings 1 e 2 de pesquisa para as competências de pesquisa
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7.3.2 A existência de programas de aprimoramento

Programas de aprimoramento das atividades didático-pedagógicos e de pesquisa
afetam a visão dos docentes para esta questão das competências?
Para auxiliar nesta análise, dois gráficos são plotados.
O gráfico 5 apresenta a diferença entre a média dos docentes que trabalham em
escolas que possuem programa de aprimoramento das atividades didáticopedagógicos e a média dos docentes que trabalham em escolas que não possuem
este tipo de programas. Médias estas para as competências de ensino.
O gráfico 6 apresenta a diferença entre a média dos docentes que trabalham em
escolas que possuem programa de aprimoramento das atividades de pesquisa e a
média dos docentes que trabalham em escolas que não possuem este tipo de
programa. Médias estas para as competências de pesquisa.
A análise destes gráficos revela como destaques que:
(i) – Os programas de aprimoramento possuem influência sobre a forma como
docentes percebem as competências, pois aqueles que atuam em escolas onde
existe programa de aprimoramento das atividades de pesquisa atribuíram um grau
maior para a maioria das competências de pesquisa em relação aos seus colegas de
escolas onde este tipo de programa não existe. Por outro lado, em relação à
existência de programa de aprimoramento didático-pedagógico ocorreu o contrário,
ou seja, os docentes que atuam em escolas onde existe programa de
aperfeiçoamento didático-pedagógico, atribuíram um grau menor para a maioria das
competências de ensino em relação aos seus colegas de escolas onde este tipo de
programa não existe. Estes resultados sugerem que a existência de programa de
aprimoramento na pesquisa contribui positivamente na percepção dos docentes em
relação às competências de pesquisa, enquanto que a existência de programa de
aprimoramento didático-pedagógico não contribui para uma melhoria da percepção
dos docentes em relação às competências de ensino. Por que será?
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Seria porque o docente universitário, no seu papel de professor, possuiria a
percepção de que o aprendizado adquirido neste tipo de treinamento lhe agregaria
muito pouco valor? Uma possível resposta a esta questão foi dada por Masetto
(2003a) ao se manifestar que docentes universitários, no seu papel de professor,
muitas vezes entendem que o aprimoramento das atividades didático-pedagógicas é
algo supérfluo ou desnecessário para a atividade de ensino. Esta análise será
aprofundada mais à frente por ocasião da discussão a respeito de professores que
já participaram ou não de treinamentos didático-pedagógicos.
(ii) – Criatividade e proatividade são competências que apresentam maior diferença
entre as médias atribuídas por docentes que atuam em escolas onde existe
programa de aprimoramento das atividades de pesquisa, em relação aos seus
colegas de escolas onde não existe. Isto sugere que docentes que atuam em
escolas onde este tipo de programa existe, possuem uma maior percepção da
importância da criatividade e proatividade e/ou que elas (criatividade e proatividade)
podem ser as mais bem desenvolvidas através deste tipo de programa.
(iii) – Liderança e empatia são as duas competências que se destacam como as de
maior diferença entre as médias atribuídas por docentes que atuam em escolas
onde não existe programa de aprimoramento didático-pedagógico, do que onde
existe. Isto sugere que nas escolas em que existe programa de aprimoramento
didático-pedagógico são fornecidos aos seus professores um conjunto de
ferramentas para que todos possam exercer bem a sua atividade e não somente
aqueles que, naturalmente, possuem dons ou talentos, principalmente relacionais,
para ser um bom professor.
Os resultados apurados em relação à questão da existência de programas de
aprimoramento das atividades didático-pedagógicas ou das atividades de pesquisa,
sugerem que a existência deste tipo de programa na pesquisa permite aos docentes
desenvolverem um espírito mais crítico sobre as competências de pesquisa,
enquanto o mesmo não ocorre com a existência de programas para as atividades
didático-pedagógicas em relação as competências do ensino.
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Gráfico 5 – Diferenças entre as médias do Fator 1 - competências de ensino
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7.3.3 A existência de programas de avaliação

E a existência de programas de avaliação de ensino, como eles influenciam a visão
dos docentes em relação às competências de ensino? E a existência de programas
de avaliação de pesquisa, como eles influenciam a visão dos docentes em relação
às competências de pesquisa? Existem pontos de convergência e/ou divergência
entre estas duas diferentes visões?
Para responder a estas questões, dois gráficos são plotados.
O gráfico 7 apresenta a diferença entre a média dos docentes que trabalham em
escolas que possuem programa de avaliação das atividades de ensino e a média
dos docentes que trabalham em escolas que não possuem este tipo de programa.
Médias estas para as competências de ensino.
O gráfico 8 apresenta a diferença entre a média dos docentes que trabalham em
escolas que possuem programa de avaliação das atividades de pesquisa e a média
dos docentes que trabalham em escolas que não possuem este tipo de programa.
Médias estas para as competências de pesquisa.
A análise destes gráficos permite destacar que:
(i) – Docentes que atuam em escolas onde existe programa de avaliação, seja para
o ensino ou para a pesquisa, atribuem para a maioria das competências um grau de
relevância superior do que seus colegas de escolas onde este programa não existe.
Estes resultados indicam que a existência de programa de avaliação conduz a uma
maior conscientização da importância das competências para ambos os processos;
(ii) – Cada um dos programas de avaliação realça um conjunto de competências
distinto, pois as quatro competências com a maior diferença entre as médias são
diferentes entre as escolas que possuem programa de avaliação de ensino em
relação a escolas que possuem programa de avaliação de pesquisa. Para o ensino,
as competências que parecem ser as mais relevantes num processo de avaliação,
em ordem decrescente de diferença entre as médias, são: didático-pedagógico,
relacionamento interpessoal, trabalho em equipe e domínio da área de
conhecimento. Por outro lado, para a pesquisa, as competências que parecem ser
as mais relevantes num processo de avaliação, em ordem decrescente de diferença
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entre as médias, são: proatividade, criatividade, liderança e metodologia científica.
Isto revela que os docentes possuem percepções diferentes sobre quais são as
competências mais relevantes para cada uma das distintas avaliações: ensino e
pesquisa.
ENSINO - F3 - Existe programa de avaliação de ensino? (Diferença = Sim Não)
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Gráfico 7 – Diferenças entre as médias do Fator 3 - competências de ensino

PESQUISA - F7 - Existe programa de avaliação de pesquisa? (Diferença =
Sim - Não)
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Gráfico 8 – Diferenças entre as médias do Fator 7 - competências de pesquisa
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7.3.4 O docente e sua avaliação

Será que docentes que já foram avaliados nas suas atividades de ensino e de
pesquisa possuem a mesma visão sobre competências que seus colegas que não
foram avaliados? Para responder a esta questão, dois gráficos são plotados.
O gráfico 9 apresenta a diferença entre a média dos docentes que já foram
avaliados e a média dos docentes que não foram avaliados em suas atividades de
ensino. Médias estas relativas às competências de ensino.
O gráfico 10 apresenta a diferença entre a média dos docentes que já foram
avaliados e a média dos docentes que não foram avaliados em suas atividades de
pesquisa. Médias estas relativas às competências de pesquisa.
A análise destes gráficos permite destacar que:
(i) – No ensino, os docentes que já haviam sido avaliados atribuíram uma média
maior do que a média atribuída por seus colegas que não haviam sido avaliados
para todas as competências. Isto revela que a sensibilidade dos docentes que já
haviam sido avaliados nas suas atividades de ensino é bem maior do que aqueles
que não haviam sido avaliados.
(ii) – Na pesquisa, metodologia científica é apontada como a competência que
possui a maior diferença entre as médias para aqueles que já foram avaliados em
relação àqueles que não foram. Isto revela a importância da metodologia científica
na pesquisa, pois ela funciona como uma ferramenta que alavanca resultados na
avaliação que docentes, em seu papel de pesquisador, são submetidos.
(iii) – Na pesquisa, as cinco competências com maior diferença entre as médias para
os que responderam que já foram avaliados são as mesmas quando comparadas às
respostas para os que responderam, anteriormente, que suas escolas possuem
programas de avaliação na pesquisa. Isto sugere que estas cinco competências,
metodologia científica, proatividade, liderança, domínio da área de conhecimento e
criatividade, podem ser as mais importantes em um processo de avaliação da
pesquisa. Por outro lado, no ensino, não se verifica fato similar, uma vez que, das
cinco competências com maior diferença entre as médias para os que responderam
que já foram avaliados (em relação àqueles que anteriormente responderam que
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suas escolas possuem programas de avaliação), quatro são diferentes e somente
uma, trabalho em equipe é igual.
ENSINO - F4 - Você já foi avaliado em suas atividades de ensino (Diferença
= Sim - Não)
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Gráfico 9 – Diferenças entre as médias do Fator 4 - competências de ensino
PESQUISA - F8 - Você já foi avaliado nas suas atividades de pesquisa?
(Diferença = Sim - Não)
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Gráfico 10 – Diferenças entre as médias do Fator 8 – competências de pesquisa
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7.3.5 O tempo de titulação

Tempo de titulação exerceria influência sobre a visão que docentes têm sobre
competências? Para responder a esta questão, os docentes foram divididos entre
aqueles que obtiveram o seu título de doutorado há mais de 10 anos (doutores mais
velhos) e os que obtiveram o seu titulo há menos de 10 anos (doutores mais novos).
O gráfico 11 apresenta a diferença entre a média dos doutores mais velhos e a
média dos doutores mais novos para as competências de ensino.
O gráfico 12 apresenta a diferença entre a média dos doutores mais velhos e a
média dos doutores mais novos para as competências de pesquisa.
A análise destes gráficos permite destacar que:
(i) – Entre as cinco competências com maior diferença entre as médias atribuídas
por doutores mais velhos em relação aos seus colegas mais novos, três são as
mesmas para ambos os processos: liderança, criatividade e comprometimento. Por
outro lado, as cinco competências com maior diferença entre as médias atribuídas
por doutores mais novos em relação aos seus colegas mais velhos, também três são
as mesmas para ambos os processos: comunicação, visão sistêmica e trabalho em
equipe. Isto revela distintas visões de quais são as competências mais relevantes ao
longo dos anos numa carreira acadêmica, pois aparentemente, quem está no seu
início, busca se integrar a uma equipe, possui maior interesse em desenvolver a
comunicação, seja oral para o ensino, ou escrita para a pesquisa e tem interesse em
desenvolver mais uma visão do todo, do que das partes. Por outro lado, para
doutores mais experientes, aparentemente, liderança parece ser mais relevante,
uma vez que, ao longo da carreira acadêmica, é natural o exercício de funções de
comando e coordenação e eles percebem criatividade e comprometimento como
fundamental para um bom desempenho de uma forma geral.
(ii) – A competência com a maior diferença entre as médias atribuídas por doutores
mais novos, em relação aos seus colegas mais velhos no ensino, é a didáticopedagógica. Por outro lado, na pesquisa, em análise idêntica, doutores mais velhos,
em relação aos seus colegas mais novos, atribuíram a maior diferença entre as
médias para metodologia científica. Ambas as competências estão relacionadas ao
aprimoramento das atividades de ensino e de pesquisa e se encontram em dois
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extremos. Isto revela visões muito distintas quanto ao aprimoramento das atividades
de ensino em relação ao aprimoramento das atividades de pesquisa e sugere que os
mais velhos possuem certo ceticismo quanto à competência didático-pedagógica no
ensino, mas consideram relevante metodologia científica na pesquisa.
ENSINO - Anos de Doutorado (Doutores mais Velhos - Doutores Mais
Novos)
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Gráfico 11 – Diferença entre anos de doutorado - competências de ensino

PESQUISA - AD - Anos de Doutorado (Doutores Mais Velhos - Doutores
Mais Novos)
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Gráfico 12 – Diferença entre anos de doutorado - competências de pesquisa
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7.3.6 O desenvolvimento de competências comportamentais
Será que treinamentos para o desenvolvimento de competências comportamentais,
tais como comunicação ou flexibilidade, causam alguma diferença na visão dos
docentes sobre competências? Estas perguntas foram respondidas a partir da
análise dos fatores F9 (Existe programa de desenvolvimento de competências
comportamentais na sua Instituição de Ensino Superior?) e F10 (Você já participou
de treinamentos específicos relacionados ao desenvolvimento de competências
comportamentais?).
Para o fator 9, somente cinco docentes responderam sim, população esta de
baixíssima representatividade para que seus dados possam ser considerados.
O fator 10 teve quatorze docentes que responderam sim, uma população pequena
para assegurar confiabilidade na análise de seus dados, mas que permite, com
ressalvas, que uma análise preliminar seja feita. A tabela 15 apresenta os resultados
apurados, onde é possível verificar que os docentes que já fizeram treinamentos
para o desenvolvimento de competências comportamentais atribuíram um grau de
relevância maior para todas as competências de ensino e para a maioria das
competências de pesquisa em relação àqueles que não fizeram. Isto sugere que
este tipo de treinamento é bom, pois aumenta a percepção do docente quanto às
competências.
Tabela 15 – Análise do fator 10 – competências de ensino e de pesquisa
Ensino
Pesquisa
Competência
Não
Sim
Não
Sim
Didático Pedagógico
7,48
8,86
Metodologia Científica
8,66
9,36
Domínio Área de Conhecimento
8,40
8,96
8,54
8,71
Relacionamento interpessoal
9,01
9,36
8,75
8,79
Trabalho em equipe
8,40
9,00
8,93
9,21
Criatividade
8,26
9,14
8,19
9,14
Visão Sistêmica
9,04
9,54
8,78
9,50
Comunicação
8,99
9,29
9,20
9,18
Liderança
8,60
8,79
7,68
7,54
Planejamento
8,82
9,00
8,90
9,33
Comprometimento
8,96
9,64
8,61
9,07
Ética
9,30
9,43
9,38
8,96
Proatividade
8,39
8,79
8,47
8,89
Empatia
8,32
8,89
7,91
8,50
Flexibilidade
8,88
9,21
9,29
9,79
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7.4 ANÁLISE DA RELEVÂNCIA DAS COMPETÊNCIAS

Todas as competências propostas no modelo de pesquisa deste estudo revelaramse importantes para o trabalho de um docente como ator principal dos processos de
ensino e de pesquisa na Universidade. Entretanto, será que algumas destas
competências não seriam mais relevantes para um ou outro dos processos? Para
apurar se isto ocorre, foi utilizado o teste t emparelhado.
Este teste consiste em testar cada par de observações tomado sob condições
homogêneas para identificar se as médias entre as duas observações são
significativamente iguais ou diferentes, (MONTGOMERY; RUNGER, 2003) por
intermédio de um teste de hipóteses.
Todo teste de hipótese utiliza-se de duas hipóteses: a hipótese nula e a hipótese
alternativa e, para a sua realização, necessita da definição de um intervalo de
confiança.
O teste de hipóteses realizado estabeleceu como hipótese nula que as médias de
uma determinada competência para o ensino e a pesquisa são iguais, portanto, a
diferença entre estas médias é zero. Em função disto, a hipótese alternativa é que
estas médias são diferentes.
Hipótese Nula =

Ho:

µensino = µpesquisa

Hipótese Alternativa =

Ha:

µensino ≠ µpesquisa

O intervalo de confiança adotado foi de 95%, o que corresponde a um nível de
significância de 5% (∝ = 0,05).
Quando a aplicação do teste de hipóteses apurar que as médias entre as
competências são significativamente iguais, ou seja, que estão dentro do intervalo
de confiança adotado, isto confirma a hipótese nula. Esta confirmação significa que
a competência possui o mesmo grau de relevância para ambos os processos. Por
outro lado, caso isto não ocorra, a hipótese nula é rejeitada e a hipótese alternativa é
aceita, o que representa que a competência é mais relevante ou para o ensino ou
para a pesquisa.
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A aplicação do teste t emparelhado fornece o p-valor que, quando é menor que o ∝
adotado, indica que a hipótese nula está rejeitada, o que significa que a competência
em análise é mais relevante para um dos dois processos. Caso ocorra o contrário e
p-valor seja maior que o ∝ adotado, a hipótese nula é confirmada, o que significa
que a competência em análise possui grau de relevância similar para ambos os
processos.
A tabela 16 fornece os resultados obtidos da aplicação do teste t emparelhado e em
sua última coluna apresenta a conclusão obtida para cada competência.
O Apêndice J apresenta os dados apurados para cada uma das competências.
Tabela 16 – Resultados do teste de hipóteses para as
competências comuns a ambos os processos
Hipótese
Competência mais
Competência
p-valor
Nula
relevante para:
Domínio Área Conhecimento
0,212
Confirmada
Relacionamento Interpessoal
0,000
Rejeitada
ENSINO
Trabalho em Equipe
0,000
Rejeitada
PESQUISA
Criatividade
0,676
Confirmada
Visão Sistêmica
0,002
Rejeitada
ENSINO
Comunicação
0,007
Rejeitada
PESQUISA
Liderança
0,000
Rejeitada
ENSINO
Planejamento
0,232
Confirmada
Comprometimento
0,001
Rejeitada
ENSINO
Ética
0,705
Confirmada
Pro Atividade
0,539
Confirmada
Empatia
0,000
Rejeitada
ENSINO
Flexibilidade
0,000
Rejeitada
PESQUISA
Nota: Nas colunas competência mais relevante para: os espaços em branco representam que a
competência em análise possui o mesmo grau de relevância para ambos os processos

Os resultados do teste de hipóteses permitem a separação das competências em
três grandes blocos: aquelas que são mais relevantes para o ensino, aquelas que
possuem relevância similar para ambos os processos e aquelas que são mais
relevantes para a pesquisa. (tabela 17)
Tabela 17 – Grau de relevância de cada uma das competências para os processos
de ensino e pesquisa obtidas a partir da análise de todos respondentes
Competência mais relevante
Competências que se
Competência mais relevante
para o ENSINO
equivalem
para a PESQUISA
Domínio da Área de
Relacionamento Interpessoal
Conhecimento
Trabalho em Equipe
Visão Sistêmica
Criatividade
Flexibilidade
Liderança
Planejamento
Comunicação
Comprometimento
Ética
Empatia
Proatividade
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As conclusões sobre o grau de relevância das competências para os processos de
ensino e pesquisas serão validadas ou questionadas através da análise dos dados
com as amostras que representam os não respondentes.
O teste t emparelhado foi utilizado para verificar se existiam diferenças significativas:
(i) – entre os lotes de respondentes, conforme sugerido por Forza (2002), uma vez
que em princípio os respondentes dos lotes iniciais responderam com um tipo de
motivação, provavelmente diferente da motivação dos respondentes dos lotes finais,
pois vários deles responderam em função da insistência deste autor e
(ii) – em função da diferença de cerca de 40% do tempo de titulação entre os
respondentes e os não respondentes
A primeira análise separou os respondentes em dois grupos: (i) – os primeiros 116
respondentes dos lotes 1 e 2 e (ii) – os últimos 66 respondentes dos lotes 3 e 4.
O teste t emparelhado foi aplicado para cada um destes grupos de forma idêntica
àquela feita com todos os respondentes e os dados apurados para cada uma das
competências encontram-se no Apêndice L, cujos resultados estão na tabela 18.
Tabela 18 – Teste t emparelhado
(comparação entre lotes diferentes de respondentes)
P-valor
Competência mais relevante para
Competências
Amostra Lotes Lotes Amostra
Lotes 1 e 2 Lotes 3 e 4
Global 1 e 2 3 e 4
Global
Domínio Área Conhecimento
0,212
0,065 0,588
Relacionamento Interpessoal
0,000
0,005 0,026
Trabalho em Equipe
0,000
0,003 0,000 PESQUISA PESQUISA PESQUISA
Criatividade
0,676
0,680 0,921
Visão Sistêmica
0,002
0,009 0,090
ENSINO
ENSINO
PESQUISA
Comunicação
0,007
0,084 0,013 PESQUISA
Liderança
0,000
0,000 0,000
ENSINO
ENSINO
ENSINO
Planejamento
0,232
0,096 0,524
Comprometimento
0,001
0,009 0,032
ENSINO
ENSINO
ENSINO
Ética
0,705
0,422 0,708
Pro Atividade
0,539
0,493 0,938
Empatia
0,000
0,031 0,000
ENSINO
ENSINO
ENSINO
Flexibilidade
0,000
0,001 0,000 PESQUISA PESQUISA PESQUISA
Nota 1: Nas colunas competência mais relevante para: os espaços em branco representam que a
competência em análise possui o mesmo grau de relevância para ambos os processos
Nota 2: as células destacadas na tabela são aquelas que apresentam resultados diferentes do
teste de hipóteses geral rodado para todos os respondentes.

Os resultados obtidos, na sua maioria, confirmam os resultados do teste para todos
os respondentes, entretanto, duas competências fornecem resultados diferentes.
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Se os resultados desta tese considerassem somente os primeiros 116 respondentes,
a competência de comunicação possuiria o mesmo grau de relevância para ambos
os processos, o que difere do resultado apurado para todos os respondentes.
Se os resultados desta tese considerassem somente os últimos 66 respondentes, a
competência visão sistêmica possuiria o mesmo grau de relevância para ambos os
processos, o que difere do resultado apurado para todos os respondentes.
Uma segunda análise avaliou a diferença de cerca de 40% do tempo de titulação
entre respondentes e não respondentes. Esta análise apurou para o fator AD (anos
de doutorado) que a média de anos de obtenção do título de doutor foi de 6,1 anos
para aqueles que obtiveram seu título a partir de 1997 e de 14,3 para os que
obtiveram seu título em 1996 ou em anos anteriores. Como a média de anos de
obtenção do título de doutor da amostra de não respondentes é de 14,2 anos e do
grupo dos doutores mais velhos neste estudo é de 14,3 anos, utilizou-se dos dados
apurados com estes últimos para uma análise dos não respondentes.
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O teste t

emparelhado foi aplicado para o grupo de doutores mais velhos de forma idêntica a
que foi feita com todos os respondentes e os dados apurados encontram-se no
Apêndice M. Os resultados deste teste de hipóteses encontram-se na tabela 19.
Tabela 19 – Teste t emparelhado específico para doutores mais velhos
p-valor
Competência mais relevante para:
Competências
Doutores mais
Amostra Doutores mais
Amostra Global
velhos (AD2)
Global
velhos (AD2)
Domínio Área Conhecimento
0,212
0,403
Relacionamento Interpessoal
0,000
0,007
ENSINO
ENSINO
Trabalho em Equipe
0,000
0,000
PESQUISA
PESQUISA
Criatividade
0,676
0,821
Visão Sistêmica
0,002
ENSINO
0,184
Comunicação
0,007
0,027
PESQUISA
PESQUISA
Liderança
0,000
0,000
ENSINO
ENSINO
Planejamento
0,232
0,640
Comprometimento
0,001
0,021
ENSINO
ENSINO
Ética
0,705
0,252
Pro Atividade
0,539
0,214
Empatia
0,000
ENSINO
0,061
Flexibilidade
0,000
0,000
PESQUISA
PESQUISA
Nota 1: Nas colunas competência mais relevante para: os espaços em branco representam que a
competência em análise possui o mesmo grau de relevância para ambos os processos.
Nota 2: as células destacadas na tabela são aquelas que apresentam resultados diferentes do teste
de hipóteses geral rodado para todos os respondentes.
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Existe uma diferença entre o grupo de doutores não respondentes e grupo de doutores mais velhos
respondentes. Esta diferença está no fato de que, no primeiro grupo, existiam doutores com
variados anos de titulação, enquanto que no segundo grupo todos têm no mínimo 10 de anos de
titulação. Optou-se em usar os resultados apurados junto ao grupo de doutores mais velhos
respondentes, pois eles fornecem indícios sobre a visão dos não respondentes.

179

Os resultados apurados, na sua maioria confirmam os resultados do teste para todos
os respondentes, entretanto, duas competências forneceram resultados diferentes.
Se os resultados desta tese considerassem somente doutores que obtiveram seu
título em 1996 ou em anos anteriores, mas com um tempo médio de titulação de
cerca de 14,3 anos, as competências visão sistêmica e empatia possuiriam o mesmo
grau de relevância para ambos os processos, o que difere dos resultados apurados
para todos os respondentes.
Os resultados encontrados nestes dois testes realizados, a fim de apurar a eventual
influência dos não respondentes, apontam a necessidade de uma análise mais
aprofundada de três competências: comunicação, visão sistêmica e empatia.
Para visão sistêmica, ambas as análises efetuadas para avaliar os não respondentes
geram dúvidas sobre o grau de relevância desta competência, pois os seus
resultados revelam que alguns grupos analisados como representativos dos não
respondentes, questionam se estes percebem esta competência como mais
relevante para o ensino do que para a pesquisa.
Uma análise mais aprofundada será feita a partir da análise individualizada de cada
um dos atributos mensuráveis utilizados e suas médias, conforme a tabela 20.
Tabela 20 – Médias para cada um dos atributos mensuráveis de visão sistêmica
Código
Atributos mensuráveis
Perceber a integração e a interdependência entre um assunto
E9
ensinado e demais assuntos de um curso de graduação ou pósgraduação.
Ensino
Refletir com seus alunos sobre a relação entre aquilo que estão
E10
aprendendo e aspectos globais da ciência e/ou da sociedade
como um todo.
Perceber a integração e a interdependência entre um assunto
P9
pesquisado e demais assuntos de interesse para a pesquisa.
Pesquisa
Perceber o real impacto daquilo que se pesquisa sobre a ciência
P10
e/ou a sociedade como um todo.

Processo

Média
9,14
9,01
8,98
8,70

A análise dos atributos mensuráveis revela que o primeiro deles (E9 e P9) expressa
o mesmo conceito para ambas as competências, relacionado à integração e
interdependência. Por outro lado, o segundo (E10 e P10) possui conceitos
diferentes, pois para o ensino propõe que o professor realize uma ação ativa de
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conduzir os seus alunos a uma reflexão, enquanto para a pesquisa propõe que o
pesquisador realize uma ação reflexiva para consigo mesmo.
Um teste de hipóteses foi rodado para cada um dos atributos mensuráveis para
respondentes e não respondentes e seus resultados sobre o grau de relevância para
os processos de ensino e de pesquisa são apresentados na tabela 21. Os dados
completos estão no Apêndice N.
Tabela 21 – Graus de relevância para os processos ensino e pesquisa
dos atributos mensuráveis da competência visão sistêmica
Competência mais relevante para o processo de:
Atributo
Doutores mais
Mensurável
Respondentes
Lotes 1 e 2
Lotes 3 e 4
velhos
E9 e P9
ENSINO
E10 e P10
ENSINO
ENSINO
Nota: Nas colunas competência mais relevante para o processo de: os espaços em branco
representam que para o atributo mensurável em análise a competência possui o mesmo grau de
relevância para ambos os processos.

O teste de hipóteses realizado confirma a divergência de visões entre:
(i) – os respondentes, pois estes atribuíram para o primeiro atributo (E9 e P9) um
grau de relevância similar para ambos os processos e, para o segundo (E10 e P10),
um grau de relevância maior para o ensino do que para a pesquisa.
(ii) – os não respondentes por lotes, pois em cada um deles, ora o atributo se revela
mais relevante para o ensino e ora revela possuir o mesmo grau de relevância para
ambos os processos.
(iii) – os não respondentes representados pelos doutores mais velhos e todos os
respondentes do estudo, pois os primeiros confirmam para cada um dos atributos
que esta é uma competência de igual relevância para ambos os processos.
Considerando a diferença de conceitos entre os dois atributos e os resultados dos
testes de hipóteses, conclui-se que:
(i) – esta não é uma competência mais relevante para a pesquisa e
(ii) – não é possível afirmar se esta competência é mais relevante para o ensino ou
se ela possui um grau de relevância similar para ambos os processos.
Portanto, neste estudo, esta competência é considerada como não conclusiva, o que
sugere que estudos mais específicos sejam realizados sobre ela.
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Para comunicação, a análise efetuada por lotes diferentes de respondentes gerou
dúvidas se esta competência é mais relevante para a pesquisa do que para o
ensino, como indicou o resultado obtido junto a todos os respondentes.
Uma análise mais aprofundada será feita a partir da análise individualizada de cada
um dos atributos mensuráveis utilizados e suas médias, conforme a tabela 22.
Tabela 22 – Médias para cada um dos atributos mensuráveis de Comunicação
Código
Atributos mensuráveis
Ouvir, processar e compreender as diferentes necessidades dos
E11
alunos de graduação e fornecer feedback adequado
Ensino
Expressar-se bem, em especial, de forma oral, de tal modo que
E12
possa ser facilmente compreendido pelos seus alunos.
Ouvir, processar e compreender as diferentes necessidades de
P11
seus parceiros de pesquisa, inclusive de seus orientados de
mestrado e doutorado e fornecer feedback adequado.
Pesquisa
Expressar-se bem, em especial, de forma escrita, de tal modo que
P12
possa ser facilmente compreendido pela comunidade científica de
uma forma geral.

Processo

Média
8,60
9,45
9,12
9,27

Uma primeira análise dos atributos mensuráveis revela que o primeiro deles (E11 e
P11), para ambas as competências, expressa o conceito de comunicação passiva, o
de saber ouvir e compreender as necessidades do outro, enquanto o segundo (E12
e P12) expressa o conceito de comunicação ativa, que consiste no fato do docente
expressar-se bem, na forma oral, no seu papel de professor, e na forma escrita, no
seu papel de pesquisador. Portanto, estes atributos se completam, representando o
processo de comunicação como um todo, um processo de duas vias, que envolve a
transmissão e a recepção de mensagens entre uma fonte emissora e um
destinatário receptor. Quando a fonte emissora transmite, ela exerce um papel ativo
na comunicação. Por outro lado, quando recebe, exerce um papel passivo.
Os resultados revelam que, para a comunicação ativa (E12 e P12), a média geral de
ensino é um pouco maior do que a de pesquisa. Por outro lado, para a comunicação
passiva (E11 e P11), os resultados apurados revelam uma disposição maior em
ouvir os parceiros de pesquisa e alunos de pós-graduação do que os alunos de
graduação. Em função deste último fato possuir uma diferença entre as médias bem
superior ao primeiro, no teste de hipóteses geral para todos os respondentes esta
competência foi apurada como mais relevante para a pesquisa.
Uma análise mais amiúde e com significância estatística sobre estes números é feita
a partir da realização de um teste de hipóteses para cada um dos atributos
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mensuráveis para respondentes e não respondentes, utilizando os dois critérios
definidos para estes últimos. Os resultados deste teste de hipóteses estão
apresentados na tabela 23. Os dados completos encontram-se no Apêndice O.
Tabela 23 – Graus de relevância para os processos ensino e pesquisa
dos atributos mensuráveis da competência comunicação
Competência mais relevante para o processo de:
Atributo
Doutores mais
Mensurável
Respondentes
Lotes 1 e 2
Lotes 3 e 4
velhos
E11 e P11
PESQUISA
PESQUISA
PESQUISA
PESQUISA
E12 e P12
ENSINO
ENSINO
ENSINO
Nota: Nas colunas competência mais relevante para o processo de: os espaços em branco
representam que para o atributo mensurável em análise a competência possui o mesmo grau de
relevância para ambos os processos.

O teste de hipóteses revela que:
(i) – para todos os respondentes estas duas formas de comunicação possuem graus
de relevância diferentes, pois a comunicação passiva é mais relevante para a
pesquisa, enquanto a comunicação ativa é mais relevante para o ensino;
(ii) - a comunicação passiva, de uma forma geral, é mais relevante para a pesquisa
do que para o ensino e
(iii) – a comunicação ativa possui mais evidências de ser mais relevante para o
ensino, mas um dos resultados sugere que ela possua grau de relevância similar
para ambos os processos.
Uma segunda análise consiste em comparar ambos os atributos entre si por
processo. Para a pesquisa, verifica-se que as notas médias atribuídas aos seus
atributos (P11 e P12) são muito similares, o que aponta para um equilíbrio entre a
comunicação ativa e passiva, sugerindo que para a pesquisa este é um processo de
duas vias. Por outro lado, no ensino, os seus atributos (E11 e E12) revelam que a
diferença entre as médias da comunicação ativa e passiva é bem superior àquela
observada para o processo de pesquisa, em idêntica situação. Isto sugere que no
ensino este é um processo no qual a comunicação ativa é a mais importante.
Para verificar se estas observações possuem relevância estatística foi feito um teste
de hipóteses entre os atributos mensuráveis da competência de comunicação para
cada um dos processos para respondentes e não respondentes.
Os resultados deste teste de hipóteses estão apresentados na tabela 24.
Os dados completos encontram-se no Apêndice P.
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Tabela 24 – Graus de relevância entre os atributos mensuráveis
da competência comunicação para cada um dos processos
Forma de Comunicação mais relevante
Processo
Doutores mais
Respondentes
Lotes 1 e 2
Lotes 3 e 4
velhos (AD2)
ENSINO (E11 e E12)
ATIVA
ATIVA
ATIVA
ATIVA
PESQUISA (P11 e P12)
AMBAS
AMBAS
AMBAS
AMBAS

Portanto, os resultados deste teste de hipóteses, confirmam que no ensino
prevalece a comunicação ativa do professor para o aluno, enquanto na pesquisa,
ambas as formas de comunicação se equivalem.
No ensino, uma das habilidades requeridas de um professor é a sua capacidade de
escuta (FREIRE, 1997). Entretanto, os resultados deste estudo revelam que na visão
dos entrevistados isto ocorre com muito menor intensidade do que na pesquisa.
Uma das possíveis razões para este fato é o número bem maior de alunos que um
professor tem em suas turmas de graduação em relação à pós-graduação.
Em suma, as conclusões obtidas para esta competência são que:
(i) - a comunicação passiva é mais relevante para a pesquisa do que para o ensino;
(ii) – para a pesquisa, a comunicação é um processo que flui bem nas duas vias
(ativa e passiva) e
(iii) – para o ensino, a comunicação é um processo que flui com maior relevância em
uma das vias, no sentido do professor para os alunos.
Portanto, neste estudo, a competência comunicação como um todo, compreendida
como um processo de duas vias, é considerada como não conclusiva. Por outro
lado, estas conclusões sugerem que estudos específicos sobre esta competência
sejam realizados com a finalidade de se aprofundar o que aqui se apurou.
Para empatia, a análise efetuada junto aos doutores com maior tempo de titulação,
aqui representado pelo grupo de doutores mais velhos deste estudo, permite
questionar se esta competência é mais relevante para o ensino do que para a
pesquisa.
Uma análise mais aprofundada será feita a partir da análise individualizada de cada
um dos atributos mensuráveis utilizados e suas médias, conforme a tabela 25.
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Processo

Ensino

Pesquisa

Tabela 25 – Médias para cada um dos atributos mensuráveis de empatia
Código
Atributos mensuráveis
Criar uma relação de confiança e harmonia com seus alunos que
E22
conduza a um maior grau de abertura deles para aceitar
conselhos e sugestões.
Colocar-se no lugar do aluno e tentar compreender o seu
E23
comportamento pessoal, visando poder auxiliá-lo a ser mais
produtivo no seu aprendizado.
Criar uma relação de confiança e harmonia com seus colegas de
P22
pesquisa que conduza a um maior grau de abertura deles para
aceitar conselhos e sugestões.
Colocar-se no lugar de um colega de pesquisa e tentar
P23
compreender o seu comportamento pessoal, visando poder
auxiliá-lo a ser mais produtivo em suas pesquisas.

Média
8,67
8,07
8,34
7,58

A análise dos atributos mensuráveis revela que ambos expressam exatamente o
mesmo conceito para o ensino e para a pesquisa. Uma análise preliminar das
médias permite constatar que ambos os atributos, quando comparados entre si,
possuem uma média maior para o ensino do que para a pesquisa.
Um teste de hipóteses para cada um dos atributos mensuráveis para respondentes e
não respondentes e utilizando os dois critérios definidos para estes últimos foi
realizado e seus resultados estão apresentados na tabela 26.
Os dados completos encontram-se no Apêndice Q..
Tabela 26 – Graus de relevância para os processos ensino e pesquisa
dos atributos mensuráveis da competência empatia
Competência mais relevante para o processo de:
Atributo
Doutores mais
Mensurável
Respondentes
Lotes 1 e 2
Lotes 3 e 4
velhos
E22 e P22
ENSINO
ENSINO
E23 e P23
ENSINO
ENSINO
ENSINO
ENSINO
Nota: Nas colunas competência mais relevante para o processo de: os espaços em branco
representam que para o atributo mensurável em análise a competência possui o mesmo grau de
relevância para ambos os processos.

O teste de hipóteses realizado permite concluir que:
(i) – para os respondentes, ambos os atributos são mais relevantes para o ensino do
que para a pesquisa;
(ii) – o segundo atributo é mais relevante para o ensino do que para a pesquisa para
os respondentes e não respondentes;
(iii) – esta não é uma competência mais relevante para a pesquisa e
(iv) – a divergência existente sobre o grau de relevância desta competência está no
seu primeiro atributo, pois apesar de se revelar mais relevante para o ensino do que
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para a pesquisa para todos os respondentes, ela foi apurada como com relevância
similar para ambos os processos em duas das análises de não respondentes.
A análise das conclusões extraídas dos testes de hipóteses realizados gera dúvidas
a respeito do grau de relevância desta competência. Dúvidas estas menores do que
as das análises anteriores (visão sistêmica e comunicação), onde as divergências
apuradas eram em quantidade maior e bem mais significativa. Dentre as três,
empatia foi a única que todos os respondentes indicaram que possuía o mesmo grau
de relevância para ambos os atributos analisados.
A empatia consiste basicamente em se colocar no lugar do outro (ARETIO, 1994),
sendo, portanto, um atributo típico da relação entre pessoas. E onde esta relação
ocorre com maior freqüência para um docente, no seu papel de professor ou no seu
papel de pesquisador?
A resposta a esta pergunta se fundamenta na modelagem proposta para os
sistemas de produção de ensino de graduação, de ensino de pós-graduação e de
pesquisa (Figuras 4, 5 e 6 – Capítulo 2).
No ensino de graduação, grande parte das atividades de um professor envolve
relacionamento humano, tais como, a execução da aula em si, o esclarecimento de
dúvidas ou a entrega de notas.
No ensino de pós-graduação, os dois papéis do docente estão presentes, sendo o
de professor similar ao descrito acima, mas o de orientador de pesquisa semelhante
ao papel de um tutor. Leite Filho (2004) apurou que a empatia é um dos principais
fatores condicionantes da escolha de um orientador por um orientado em programas
de pós-graduação. E em que momento, numa pós-graduação, isto é relevante para
o orientado: quando ele se reúne com seu orientador ou quando ele mergulha em
sua pesquisa? A resposta é no momento em que ele se reúne com seu orientador,
pois é ali que o relacionamento humano ocorre.
Na pesquisa, a maioria das atividades de um pesquisador está mais relacionada
com a sua imersão em sua pesquisa do que com a interação entre as pessoas. A
interação existe, só que em menor intensidade do que no ensino de graduação ou
do que no papel de orientador (tutor) no processo de pós-graduação.
A escolha deste autor é considerar a empatia com uma competência mais relevante
para o ensino do que para a pesquisa, considerando que:
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(i) – a análise dos não respondentes é uma bússola que aponta caminhos para
questões que precisam ser mais bem esclarecidas e não o fato condicionante da
escolha da relevância de uma competência;
(ii) – os dados apurados indicam uma tendência de que ela seja mais relevante para
o ensino do que para a pesquisa e
(iii) – a reflexão desenvolvida aponta que o relacionamento entre pessoas ocorre
com maior freqüência no processo de ensino, seja de graduação, ou de pósgraduação, do que no processo de pesquisa em si.
Concluída a análise específica em relação às duvidas surgidas a partir dos dados
apurados e analisados com as amostras representativas dos não respondentes,
todas as demais competências do ponto de vista estatístico estão com o seu grau de
relevância definido.
Por outro lado, se do ponto de vista estatístico esta questão está resolvida, cabe ao
pesquisador também analisar dados coletados nos questionários que se revelem
importantes para a análise que está sendo feita.
O questionário possuía, na sua última página, um espaço para comentários dos
respondentes. Dois dos comentários feitos revelaram-se pertinentes e dizem
respeito à competência de comprometimento. Eles foram:
Comprometer-se com a obtenção de resultados positivos nas atividades de
pesquisa nas quais atua – as pesquisas científicas podem ter resultados
positivos e negativos. Sempre há comprometimento. (DOCENTE 144)
Discordo da questão “Comprometer-se com a obtenção de resultados
positivos nas atividades de pesquisa nas quais atua”, pois um resultado de
pesquisa científica, sempre é um resultado, e resultados negativos são
resultados, pois apontam para caminhos que os outros pesquisadores não
precisam seguir. Portanto, não se admite só comprometimento com
resultados positivos, pois também existe comprometimento, mesmo que os
resultados da pesquisa sejam negativos. (DOCENTE 133)

A questão que estes comentários propõem é: somente resultados positivos de
pesquisa é que revelam comprometimento de um pesquisador com sua pesquisa? A
resposta é que não, pois não se pode dizer que um pesquisador não está
comprometido com sua pesquisa só porque ele não obteve resultados positivos.
Várias são as pesquisas, particularmente as experimentais, nas quais o pesquisador
parte de uma premissa, estabelece hipóteses e ao final de sua pesquisa os
resultados obtidos rejeitam a hipótese de pesquisa. Por acaso este não é um
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resultado de pesquisa? Sim, ele o é, porque permitirá a outros pesquisadores não
trilhar este caminho, ou então, o trilharem de maneira diferente. E por acaso, o fato
dos resultados não terem sido positivos, significa falta de comprometimento do
pesquisador? Não, pois não se pode apurar comprometimento com a pesquisa
somente a partir de resultados positivos.
Portanto, considero o argumento apontado pelos respondentes como coerente, o
que revela que o atributo mensurável proposto para avaliar esta competência de
comprometimento

no

questionário

possui

um

viés,

que

foi

identificado,

principalmente, em função do alto nível de discernimento e percepção dos
respondentes.
Como para mensurar esta competência somente foi utilizado este atributo
mensurável e, considerando que ele embute um viés de pesquisa, a competência
comprometimento, neste estudo, é considerada como não conclusiva em relação a
sua relevância para os processos de ensino ou pesquisa.
Neste estudo, em função das considerações feitas, três são as competências – visão
sistêmica, comunicação e comprometimento - que são consideradas como não
conclusivas em relação ao fato de serem mais relevantes para um dos dois
processos.
A tabela 27 apresenta as competências que são as mais relevantes para o ensino ou
para a pesquisa, e as que possuem o mesmo grau de relevância para ambos os
processos.
Tabela 27 – Competências mais relevantes para o ensino ou pesquisa
Competências mais
Competências que se
Competências mais
relevantes para o ENSINO
equivalem
relevantes para a PESQUISA
Domínio da área de
conhecimento
Relacionamento Interpessoal
Criatividade,
Trabalho em Equipe
Liderança
Flexibilidade
Planejamento,
Empatia
Ética
Proatividade.
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7.5 ANÁLISE DOS FATORES RELEVANTES

Uma análise preliminar dos fatores já foi efetuada através da análise comparativa de
gráficos. Com ela foi possível apurar várias informações relevantes, mas específicas
para a comparação de fatores similares entre si e com a utilização de ferramentas da
estatística descritiva básica.
Um dos objetivos deste trabalho é apurar quais são os fatores relevantes para cada
uma das competências que possuam significância estatística.
Para atingir este objetivo, foi utilizado o Modelo Linear Geral (GLM – General Linear
Model) (MENDENHALL, 1968; TABACHNICK; FIDELL; 2001), através do qual foi
possível apurar as diferenças com significância estatística entre as médias das
competências de ensino e de pesquisa e entre a diferença das médias em relação
aos fatores utilizados na pesquisa.
Como o número de fatores utilizados neste estudo foi alto, antes de escrever a
equação do modelo linear geral utilizado na análise das notas atribuídas pelos
respondentes, inicialmente, como exemplo, um modelo mais simples, com apenas 3
fatores (Fator1 denotado por α; Fator2 denotado por β e o Fator3 denotado por ε), é
apresentado. Para este exemplo, o quadro 42 apresenta, de forma resumida, os
fatores e seus valores admissíveis e a equação 1 representa a equação do modelo
linear geral completo.
Fator

Valores admissíveis para o Fator
αi=0 representa Não
αi = Fator1 que admite i = 0 ou 1.
αi=1 representa Sim
βj=0 representa Não
βj = Fator2 que admite j = 0 ou 1
βj=1 representa Sim
εk=0 representa Não
εk = Fator3 que admite k = 0 ou 1.
εk=1 representa Sim
Quadro 42 – Exemplo de fatores genéricos e seus valores admissíveis

Notaijkz = µ + αi + β j + ε k + αβij + αεik + βε jk + αβεijk + erroijkz

(1)

Notaijkz = Nota atribuída pelo z-ésimo respondente com Fator1 i, Fator2 j e Fator3 k.
Onde:
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µ = estimativa da nota proposta pelo modelo linear geral
αi, βj e εk = efeitos dos fatores primários
αβij, αεik e βεjk = efeitos de interação de primeira ordem
αβεijk = efeito de interação de segunda ordem
erroijkz = erro associado do z-ésimo respondente com Fator1 i, Fator2 j e Fator3 k.
Quando o número de fatores é maior, o modelo linear geral completo deve incluir os
efeitos de interação de ordens maiores. Por exemplo, no caso de um modelo com 4
fatores, além das interações já exemplificadas, também ocorrem as de terceira
ordem; no caso de um modelo com 5 fatores, além das interações já exemplificadas,
também ocorrem as de terceira e quarta ordem e, assim, sucessivamente.
Este estudo utilizou 9 fatores, onde cada um deles admitia dois valores distintos
conforme detalhados no quadro 43.
Definição Geral do Fator
αi = AD = Anos de Doutorado = quantidade de
anos decorridos da obtenção do título de
doutorado por parte do respondente, onde i = 1
ou 2.
βj = RE = Ranking de ensino da escola, onde j =
1 ou 2.
δk = RP = Ranking de pesquisa da escola, onde
k = 1 ou 2.
εl = F1 = Existe programa de aprimoramento das
atividades didático-pedagógicas na sua
Instituição de Ensino Superior?, onde l = 0 ou 1.
φm = F3 = Existe programa de avaliação das
atividades de ensino na sua Instituição de
Ensino Superior?, onde m = 0 ou 1.
ϕn = F4 = Você já foi avaliado nas suas
atividades de ensino?, onde n = 0 ou 1.
ηo = F5 = Existe programa de aprimoramento
das atividades de pesquisa na sua Instituição de
Ensino Superior?, onde o = 0 ou 1.
θp = F7 = Existe programa de avaliação das
atividades de pesquisa na sua Instituição de
Ensino Superior?, onde p = 0 ou 1.
µ q = F8 = Você já foi avaliado nas suas
atividades de pesquisa? onde p = 0 ou 1.

Valores admissíveis para o fator
αi=1 indica que o respondente obteve o seu titulo
de Doutorado de 1997 em diante.
αi=2 indica que o respondente obteve o seu titulo
de Doutorado em 1996 ou em anos anteriores.
βj=1 indica que a escola está classificada no
ranking 1 de ensino.
βj=2 indica que a escola está classificada no
ranking 2 de ensino.
δk=1 indica que a escola está classificada no
ranking 1 de pesquisa.
δk=2 indica que a escola está classificada no
ranking 2 de pesquisa.
εl=0 indica que o docente respondeu Não.
εl=1 indica que o docente respondeu Sim.
φm=0 indica que o docente respondeu Não.
φm=1 indica que o docente respondeu Sim.
ϕn=0 indica que o docente respondeu Não.
ϕn=1 indica que o docente respondeu Sim.
ηo=0 indica que o docente respondeu Não.
ηo=1 indica que o docente respondeu Sim.
θp=0 indica que o docente respondeu Não.
θp=1 indica que o docente respondeu Sim.
µq=0 indica que o docente respondeu Não.

µq=1 indica que o docente respondeu Sim.
Quadro 43 – Definição de todos os fatores utilizados neste estudo e de seus valores admissíveis.
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O uso do modelo completo envolvendo nove fatores incluiria 29-1 termos, sendo
inviável a estimação de todos os termos com o número de respondentes deste
levantamento. Deste modo, adotou-se uma estratégia específica para a utilização do
modelo linear geral, cujos conceitos principais são explicados a seguir.
O passo inicial da estratégia adotada foi a proposição de um modelo linear
envolvendo apenas os fatores primários representados através da equação geral:

Notaijklmnopqz = µ + αi + β j + δ k + ε l + φm + ϕn +ηo + θ p + µq + erroijklmnopqz

(2)

Esta estratégia foi utilizada na análise do modelo linear geral:
(i) – para cada uma das competências de ensino, isoladamente,
(ii) – para cada uma das competências de pesquisa, isoladamente e
(iii) – para a diferença entre as competências de ensino e de pesquisa
O quadro 44 apresenta os fatores que foram utilizados para avaliar as médias de
cada uma das competências de ensino, de cada uma das competências de pesquisa
e da diferença entre estas médias.
Fator

Competência de Ensino
(CE)
Sim
Sim

Competência de Pesquisa
(CP)
Sim

AD
RE
RP
F1
Sim
F3
Sim
F4
Sim
F5
F7
F8
Quadro 44 - Fatores utilizados no modelo linear geral

Sim

Sim
Sim
Sim

Diferença entre as médias
das competências (CE-CP)
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim

Para todas as três situações (competências de ensino, competências de pesquisa e
diferença entre as competências de ensino e pesquisa) que o modelo linear geral foi
rodado, duas condições foram adotadas como critérios:
(i) – utilizou-se para o teste de cada competência apenas os fatores primários e seus
efeitos de interação de primeira ordem estatisticamente significativos, pois em
situações práticas, não é comum que interações de ordem superior a um sejam
estatisticamente significativas e
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(ii) – não foi efetuada a análise das interações entre fatores primários, quando uma
das quatro amostras20 de uma interação de primeira ordem continha menos de 5%
dos docentes totais da amostra original, pois parâmetros estimados com amostras
de tamanho pequeno geram resultados incoerentes, com baixa precisão, não
assegurando que conclusões obtidas nesta situação possam ser generalizadas.
Para apurar os fatores com significância estatística para as competências de ensino,
partiu-se da equação 2 utilizando somente os cinco fatores específicos para o ensino
(AD, RE, F1, F3, F4). Em seguida, efetuou-se um teste de hipóteses, com um nível
de significância de 10%, a fim de apurar os fatores primários com significância
estatística, o que ocorria quando a hipótese nula era rejeitada. O quadro 45
apresenta as hipóteses nulas e alternativas para os fatores primários utilizados.
Fator
Símbolo
Hipótese Nula
Hipótese Alternativa
AD
αi
α1 - α2 = 0
α1 ≠ α2
RE
βj
β1 - β2 = 0
β1 ≠ β2
F1
εl
ε1 - ε2 = 0
ε1 ≠ ε2
F3
φm
φ1 - φ2 = 0
φ1 ≠ φ2
F4
ϕn
ϕ1 - ϕ2 = 0
ϕ1 ≠ ϕ2
Quadro 45 – Teste de hipóteses para fatores primários da equação linear geral para as competências
de ensino

Em seguida, efetuou-se teste de hipóteses com nível de significância de 5%, a fim
de apurar significância estatística para os casos em que:
(i) - somente um efeito primário possuía significância estatística, o que ocorria
quando a hipótese nula era rejeitada e
(ii) - dois ou mais efeitos primários possuíam significância estatística, o que gerava
um ou mais efeitos de interação de primeira ordem. Nestes casos a análise realizada
foi mais complexa e o seu detalhamento caso a caso, encontra-se junto aos dados
apurados.
Um exemplo de teste de hipóteses utilizado quando havia interação de primeira
ordem é apresentado no quadro 46 para dois fatores primários genéricos (α e β).
20

Quando cada um dos fatores primários é utilizado, ele conduz a duas populações distintas, uma
para cada uma das duas respostas possíveis que o fator admite. Por outro lado, quando ocorre a
interação entre estes fatores primários isto conduz a quatro populações distintas, uma para cada
combinação de fatores possíveis, dois a dois (visto que todos os fatores possuem dois níveis).
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Interação
Hipótese Nula
Hipótese Alternativa
Existe alguma diferença
αβij
α1β1 = α1β2 = α2β1 = α2β2
Quadro 46 – Teste de Hipóteses para a interação de primeira ordem entre fatores primários da
equação linear geral

Para apurar os fatores com significância estatística para as competências de
pesquisa, partiu-se da equação 2 utilizando somente os cinco fatores específicos
para a pesquisa (AD, RP, F5, F7 e F8). Em seguida, efetuou-se procedimento
idêntico ao descrito para as competências de ensino, no qual a única diferença foi a
realização de testes de hipóteses para os fatores aqui utilizados. (quadro 47).
Fator
Símbolo
Hipótese Nula
Hipótese Alternativa
AD
αi
α1 - α2 = 0
α1 ≠ α2
RP
δk
δ1 - δ2 = 0
δ1 ≠ δ2
F5
ηo
η1 - η2 = 0
η1 ≠ η2
F7
θp
θ1 - θ2 = 0
θ1 ≠ θ2
F8
µq
µ1 - µ2 = 0
µ1 ≠ µ2
Quadro 47 – Teste de hipóteses para fatores primários da equação linear geral para as competências
de pesquisa.

Para apurar os fatores com significância estatística para a diferença entre as médias
das competências de ensino e de pesquisa, partiu-se da equação 2 utilizando todos
os nove fatores. Em seguida, efetuou-se procedimento idêntico ao descrito para as
competências de ensino, mas com uma pequena alteração quanto à realização dos
testes de hipóteses utilizados para os fatores primários e suas interações quando
identificadas. Neste caso, foram efetuados testes específicos, conforme se verifica
no quadro 48 onde se utiliza como exemplo três fatores genéricos: α, β, e δ.
Fator ou Interação
Hipótese Nula
Hipótese Alternativa
αi
α1 = α2 = 0
α1 ≠ α2
βj
β1 = β2 = 0
β1 ≠ β2
δk
δ1 = δ2 = 0
δ1 ≠ δ2
Existe alguma diferença
αβij
α1β1 = α1β2 = α2β1 = α2β2 = 0
Existe alguma diferença
αδik
α1δ1 = α1δ2 = α2δ1 = α2δ2 = 0
Existe alguma diferença
βδik
β1δ1 = β1δ2 = β2δ1 = β2δ2 = 0
Quadro 48 - Teste de Hipóteses para os fatores primários e suas interações de primeira ordem da
equação linear geral para a diferença entre as médias das competências de ensino e de pesquisa

O passo a passo da utilização do modelo linear geral para cada uma das três
situações encontra-se nos Apêndices: R (para as competências de ensino), S (para
as competências de pesquisa) e T (para a diferença entre as médias das
competências).
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Por fim, após a utilização do modelo linear geral para cada uma das três situações,
os principais resultados apurados foram:
(i) – a hipótese nula foi confirmada para todas as interações de primeira ordem
testadas;
(ii) – a hipótese nula foi confirmada para todos os fatores primários relacionados com
as competências de pesquisa;
(iii) – a hipótese nula foi rejeitada para 12 fatores primários relacionados com as
competências de ensino, sendo que 10 das rejeições ocorreram para o fator 4 (você
já foi avaliado em suas atividades de ensino?) e
(iv) - a hipótese nula foi rejeitada para 5 fatores primários relacionados com as
diferenças entre as médias.
As tabelas 28 e 29 apresentam as estimativas dos parâmetros relevantes
(estatisticamente significativos).
Cada uma das estimativas refere-se a um dos valores admissíveis para cada fator.
Por exemplo, na tabela 28 o valor de 0,1822 para RE (1), referente à competência
domínio da área de conhecimento, refere-se à estimativa de correção da média para
os respondentes de escolas do ranking de ensino 1. Sendo assim, a estimativa
deste valor para as escolas de ranking de ensino 2, é o seu oposto, ou seja -0,1822,
uma vez que estas estimativas, para um o mesmo fator, quando somadas, se
anulam no modelo linear geral utilizado.
As estimativas para os demais parâmetros foram obtidas de modo similar.
O número entre parênteses abaixo do valor numérico apurado para cada parâmetro
relevante refere-se ao seu erro padrão
Tabela 28 - Estimativas dos parâmetros e erro padrão
para as Competências de Ensino
Média

µ

RE (1)

Dom. Área Conhecimento.

8,45

8,2057

0,1822
(0,0917)

Relacionamento Interpessoal

9,04

8,8225

Trabalho em Equipe

8,45

8,0991

Criatividade

8,34

8,0322

Visão Sistêmica

9,07

8,8633

Competência

F1 (0)

F4 (0)
-0,3003
(0,1342)
-0,3017
(0,1148)
-0,4741
(0,1541)
-0,4072
0,1699
-0,2800
(0,1086)
continua

194

continuação
Tabela 28 - Estimativas dos parâmetros e erro padrão
para as Competências de Ensino
Média

µ

Comunicação

9,02

8,8242

Liderança

8,63

8,5644

Planejamento

8,84

8,5563

Comprometimento

9,03

8,7191

Proatividade

8,42

8,0303

Empatia

8,37

7,9824

Competência

RE (1)

F1 (0)

F4 (0)
-0,2617
(0,1062)

0,2808
(0,1201)
-0,3758
(0,1309)
-0,4274
(0,1249)
-0,5303
(0,1708)
-0,5240
(0,1754)

Nota: µ = estimativa da nota proposta pelo modelo linear geral
Tabela 29 – Estimativas dos parâmetros e erro padrão para a diferença entre
Competência de Ensino e Competência de Pesquisa (CE-CP)
Média

µ

F3(0)

Relacionamento
Interpessoal

0,29

0,0820

-0,3959
(0,0901)

Trabalho em Equipe

-0,51

-0,8546

Criatividade

0,05

0,1777

Planejamento

-0,10

-0,0099

Empatia

0,41

0,1538

Competência

F4 (0)

F7 (0)

F8 (0)

-0,4788
(0,1452)
0,3556
(0,1397)
0,2004
(0,0921)
-0,3621
(0,1627)

Nota: µ = estimativa da nota proposta pelo modelo linear geral

Identificados os fatores mais relevantes, a tabela 30 apresenta as médias por fator e
competência que foram apuradas como significativas.
Tabela 30 – Diferenças Significativas apuradas pelo
modelo linear geral para as competências de ensino
Competências

Média
Geral

Dom. Área Conhecimento
Relacionamento Interpessoal
Trabalho em Equipe
Criatividade
Visão Sistêmica
Comunicação
Liderança
Planejamento
Comprometimento
Proatividade
Empatia

8,45
9,04
8,45
8,34
9,07
9,02
8,63
8,84
9,03
8,37
8,37

RE

F1

1

2

8,63

8,22

Não

8,85

F4
Sim

Não

Sim

7,87
8,52
7,63
7,63
8,58
8,56

8,54
9,12
8,57
8,44
9,14
9,09

8,18
8,29
7,50
7,46

8,93
9,15
8,56
8,51

8,25
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Por fim, a tabela 31 apresenta as diferenças entre as médias por fator e competência
que foram significativas.
Tabela 31 – Diferenças significativas apuradas pelo modelo linear geral entre
as competências de ensino e competências de pesquisa (CE – CP)
Competência

Diferença
Geral

Relacionamento Interpessoal
Trabalho em Equipe
Empatia

0,294
-0,505
0,412

F3

F4

Não

Sim

-0,314

0,478

Não

Sim

-1,333
-0,208

-0,376
0,516
continua

continuação
Tabela 31 – Diferenças significativas apuradas pelo modelo linear geral entre
as competências de ensino e competências de pesquisa (CE – CP)
Competência

Criatividade
Planejamento

Diferença
Geral

0,055
-0,099

F7

F8

Não

Sim

0,533

-0,178

Não

Sim

0,190

-0,210

Os pontos que se destacam nestes resultados são:
(i) - as competências de pesquisa não tiveram nenhum fator apurado com
significância estatística, enquanto as competências de ensino tiveram 12 fatores
apurados com significância estatística. Isto revela que os docentes têm uma
percepção mais homogênea a respeito das competências de pesquisa para o papel
de pesquisador do que das competências de ensino para o papel de professor;
(ii) – o fator que mais afeta a visão dos docentes em relação às competências é a
avaliação, pois dos 17 dados apurados com significância estatística, 15 deles eram
relacionados à avaliação;
(iii) – o fator avaliação se divide em avaliação do ensino e da pesquisa e dos 15
dados apurados com significância estatística, 13 se referem a avaliação do ensino e
apenas 2 se referem à avaliação da pesquisa. Isto evidencia que o fator avaliação
de ensino afeta muito mais a visão dos docentes em relação à questão de
competências do que o fator avaliação da pesquisa;
(iv) – o fator avaliação de ensino foi analisado sob duas óticas distintas: a da
organização (Existe programa de avaliação de ensino na sua IES?) e a do indivíduo
(Você já foi avaliado nas suas atividades de ensino?). Dentro destas duas óticas
para o fator avaliação do ensino, a que mais afeta a percepção dos docentes em
relação à temática de competências é o fato dele já ter sido avaliado (12 dados com
significância estatística) e
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(v) – tempo de titulação, existência de aprimoramento na pesquisa e ranking de
pesquisa foram fatores para os quais não se apurou significância estatística para
nenhuma competência e nem para a diferença entre a média das competências.
Os fatores mais relevantes para as competências com significância estatística serão
analisados. Esta análise será dividida em duas etapas.
Para domínio da área de conhecimento, relacionamento interpessoal, trabalho em
equipe, criatividade, visão sistêmica, comunicação, planejamento, comprometimento,
proatividade e empatia, o fato de docentes já terem sido avaliados em suas
atividades de ensino (F4) foi apurado como significativamente relevante para a
competência de ensino. Para cada uma destas competências, a média atribuída
para a competência de ensino para quem já havia sido avaliado em suas atividades
de ensino é maior do que para quem não havia sido avaliado. Isto indica uma
percepção maior dos docentes que já foram avaliados em suas atividades de ensino
para cada uma destas competências, em relação aos seus colegas que não foram
avaliados.
A segunda etapa consiste em avaliar os demais fatores para os quais foi apurada
significância estatística para cada uma das competências.
Para domínio da área de conhecimento foi apurado, como significativamente
relevante, o fator ranking de ensino (RE) para a competência de ensino, cujas
médias apuradas (tabela 30) sugerem que esta competência é uma razões do
desempenho superior no ensino do grupo de escolas classificadas no ranking 1 de
ensino.
Para relacionamento interpessoal foi apurado, como significativamente relevante, o
fator F3 (Existe programa de avaliação das atividades de ensino na sua IES?) para a
diferença entre as médias das competências de ensino e pesquisa.
A diferença apurada entre as médias (tabela 31) revelou visões distintas. Os
docentes que atuam em escolas onde existe programa de avaliação de ensino
atribuíram para esta competência no ensino, uma média maior do que para esta
competência na pesquisa. Por outro lado, os docentes que atuam em escolas onde
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não existe programa de avaliação no ensino atribuíram para esta competência na
pesquisa uma média maior do que para esta competência na pesquisa. Esta
competência tem como característica central a relação professor-aluno no ensino e a
relação entre pares na pesquisa. Como esta competência foi considerada mais
relevante para o ensino do que para a pesquisa, isto indica que a sensibilidade dos
docentes que responderam este survey é mais apurada para a relação professoraluno no ensino do que para a relação entre pares na pesquisa. Esta constatação é
a que possui o grupo de docentes que trabalha em escolas onde existe programa de
avaliação de ensino. Por outro lado, a sensibilidade do grupo de docentes que
trabalha em escolas onde não existe programa de avaliação de ensino é mais
apurada para a relação entre pares na pesquisa do que para a relação professoraluno no ensino.
Para trabalho em equipe foi apurado, como significativamente relevante, o fator F4
(Você já foi avaliado em suas atividades de ensino?) para a diferença entre as
médias das competências de ensino e pesquisa.
A diferença apurada entre as médias (tabela 31) revelou visões distintas. Esta é uma
competência cuja média geral da competência de pesquisa é maior do que a média
geral da competência de ensino, fato este que se mantém, tanto para os docentes
que já foram avaliados em suas atividades de ensino, como para os que não foram
avaliados. Entretanto, a diferença entre estas médias é bem maior para docentes
que não foram avaliados em suas atividades de ensino, quando comparada com
aqueles que já foram avaliados. Esta competência está relacionada com a
cooperação mútua entre docentes em suas atividades de ensino e de pesquisa.
Como ela foi apurada como uma competência mais relevante para a pesquisa do
que para o ensino, isto revelou que a percepção dos docentes é que a intensidade
desta cooperação é maior na pesquisa do que no ensino. Entretanto, docentes que
já foram avaliados em suas atividades de ensino percebem a intensidade desta
cooperação de forma um pouco menos acentuada para a pesquisa, enquanto
docentes que não foram avaliados em suas atividades de ensino percebem a
intensidade desta cooperação de forma bem mais acentuada para a pesquisa.
Para criatividade foi apurado, como significativamente relevante, o fator F7 (Existe
programa de avaliação das atividades de pesquisa na sua IES?) para a diferença

198

entre as médias das competências de ensino e pesquisa. A diferença apurada entre
as médias (tabela 31) revelou visões distintas. Os docentes que atuam em escolas
onde existe programa de avaliação de pesquisa atribuíram a esta competência na
pesquisa uma média maior do que a esta competência no ensino. Por outro lado, os
docentes que atuam em escolas onde não existe programa de avaliação na
pesquisa, atribuíram para esta competência no ensino uma média maior do que para
esta competência na pesquisa. Esta competência está relacionada com o ato de
criar “coisas” novas, diferentes ou inovadoras no ensino e na pesquisa e foi apurada
como tendo um grau de relevância similar para ambos os processos. Entretanto,
docentes que trabalham em escolas onde existe programa de avaliação da pesquisa
percebem esta competência como mais relevante para a pesquisa do que para o
ensino. Por outro lado, docentes que trabalham em escolas onde não existe
programa de avaliação da pesquisa percebem esta competência como mais
relevante para o ensino do que para a pesquisa.
Para liderança foi apurado, como significativamente relevante, o fator F1 (Existe
programa de aprimoramento das atividades didático-pedagógicas na sua IES?) para
a competência de ensino. Docentes que atuam em escolas onde existe programa de
aprimoramento das atividades didático-pedagógicas atribuíram a esta competência
uma média menor do que seus colegas que atuam em escolas onde este tipo de
programa não existe. Este fato já havia sido comentado na análise preliminar de
fatores, mas sem a apuração da significância estatística. Liderança no ensino,
basicamente consiste na capacidade de incentivar e influenciar os alunos para que
atinjam seus objetivos. Este resultado indica que a capacidade de incentivar e
influenciar os alunos foi apurada como mais relevante para docentes que trabalham
em escolas onde não existe programa de aperfeiçoamento das atividades didáticopedagógicas do que onde existe. Isto sugere que este tipo de programa fornece aos
professores, após treinados, um conjunto de ferramentas para que todos possam
exercer bem a sua atividade e, não somente aqueles que, naturalmente, possuem
dons ou talentos, principalmente relacionais, para ser um bom professor.
Para planejamento foi apurado, como significativamente relevante, o fator F8 (Você
já foi avaliado nas suas atividades de pesquisa?) para a diferença entre as médias
das competências de ensino e pesquisa.
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A diferença apurada entre as médias (tabela 31) revelou visões distintas. Os
docentes que já foram avaliados em suas atividades de pesquisa atribuíram para
esta competência na pesquisa uma média maior do que para esta competência no
ensino. Por outro lado, os docentes que não foram avaliados em suas atividades de
pesquisa atribuíram para esta competência no ensino uma média maior do que para
esta competência na pesquisa. Esta competência foi apurada com um grau de
relevância similar para ambos os processos. Entretanto, os docentes que já foram
avaliados na pesquisa percebem que planejar e organizar as suas atividades possui
maior importância na pesquisa do que no ensino. Por outro lado, os docentes que
não foram avaliados em suas atividades de pesquisa percebem o contrário.
Para empatia foi apurado como significativamente relevante o fator F4 (Você já foi
avaliado em suas atividades de ensino?) para a diferença entre as médias das
competências de ensino e pesquisa.
A diferença apurada entre as médias (tabela 31) revelou visões distintas. Os
docentes que já foram avaliados em suas atividades de ensino atribuíram para esta
competência no ensino uma média maior do que para esta competência na
pesquisa. Por outro lado, os docentes que responderam que não foram avaliados
em suas atividades de ensino atribuíram para esta competência na pesquisa uma
média maior do que para esta competência no ensino. Empatia consiste,
basicamente, em colocar-se no lugar do outro, que, no caso do ensino, são os
alunos e, na pesquisa, são os pares de pesquisa. Como esta competência foi
considerada mais relevante para o ensino do que para a pesquisa, isto indica que a
sensibilidade dos docentes que responderam este survey é mais apurada para a
relação empática professor-aluno no ensino do que para a relação empática entre
pares na pesquisa. Esta constatação é a que possui o grupo de docentes que já foi
avaliado em suas atividades de ensino. Por outro lado, a sensibilidade do grupo de
docentes que não foi avaliado em suas atividades de ensino é mais apurada para a
relação entre pares na pesquisa do que para a relação professor-aluno no ensino.
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7.6 COMPETÊNCIAS ESPECÍFICAS

O modelo de competências proposto neste estudo continha treze competências
comuns a ambos os papéis de um docente universitário e uma competência
específica para cada um dos papéis: a competência didático-pedagógica para o
papel de professor e a competência de metodologia científica para o papel de
pesquisador.
Estas duas competências são específicas para cada um dos papéis, mas têm algo
em comum: ambas são competências relacionadas ao aprimoramento das
atividades de ensino e pesquisa de um docente universitário.

7.6.1 Competência Didático-Pedagógica

Esta é uma competência absolutamente essencial para um docente universitário
(MASETTO, 2003a). Entretanto, a sua média (7,60) no survey realizado foi a menor
média entre todas as competências de ensino. Esta média, a princípio, revelou-se
incoerente com a manifestação de alguns respondentes que opinaram a respeito da
importância desta competência e de que gostariam de receber treinamento sobre
ela.
Sinto falta de atividades extras para aperfeiçoar didática, tenho atuado
usando bom senso ao longo dos anos, mas fica a impressão de que todo o
processo pode ser melhorado. (DOCENTE 49)
Gostaria muito de realizar treinamento pedagógico. Caí de pára-quedas na
universidade dentro da sala de aula após a pós-graduação. Acredito que o
governo tem apresentado medidas para resolver pelo menos parcialmente
ou minimizar esse problema, através do estágio docente e outras ações.
(DOCENTE 75)
Felizmente a parte didático-pedagógico nos cursos das áreas exatas
começa a se apresentar como importante para o aprendizado do alunado.
Mas, algo mais deve ser feito para que os professores universitários
procurem um profissional nesta área da educação, e se preparem para
aprender a organizar, preparar um curso, uma aula, que seja interessante,
dinâmica e que desperte interesse nos alunos. Gostaria que nossa
Universidade oferecesse aos seus professores cursos na área de educação.
Aprendi muito com a experiência que adquiri ao longo da minha carreira de
docente, mas acho que ainda falta muito para que minhas aulas motivem os
alunos no curso. (DOCENTE 69)
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Uma das explicações para esta menor média é apontada por Masetto (2003a) que
afirma ser este o ponto mais carente de docentes universitários, seja por que nunca
tiveram oportunidade de entrar em contato com essa área, seja porque entendem
que se trata de algo supérfluo ou desnecessário para a atividade de ensino. Posição
similar a esta foi aquela emanada em um fórum de discussão do ensino de
graduação de engenharia química (ENBEQ, 2003).
Pois bem, de um lado se tem a literatura apontando esta competência como
essencial para docentes universitários no seu papel de professor, fato este que é
corroborado por alguns dos respondentes em suas opiniões. Entretanto, por outro
lado, o fato dela ter recebido a menor média entre todas as competências de ensino
pesquisadas sugere que existe algum desconforto em relação a esta competência
por parte de docentes. Será que existe? Se existe, por que será? A resposta a esta
pergunta será buscada através de análises distintas feitas a partir dos dados
apurados no survey.
A primeira análise consiste em avaliar o atributo mensurável E4 em relação ao fator
F2 do questionário. O quadro 49 apresenta as principais características de ambos os
parâmetros.
Parâmetro

Descrição
Tipo de dados
Participar (ou já ter participado) de cursos específicos na área
Numéricos
Atributo E4
didático-pedagógica.
(0 a 10)
Você já participou de treinamentos específicos relacionados
Dicotômicos
Fator F2
ao aprimoramento de suas atividades didático-pedagógicas?
(Sim/Não)
Quadro 49 – Descrição do atributo E4 e do Fator F2 do questionário para a competência didáticopedagógica

A média geral de todos os respondentes do survey para o atributo E4 foi 6,90.
A tabela 32 apresenta as médias do atributo E4 para cada uma das populações que
compõem o fator F2.
Tabela 32 – Cruzamento entre os dados do fator F2 e os dados do
atributo mensurável E4 para a competência didático-pedagógica
Você já participou de treinamentos específicos relacionados ao
aprimoramento de suas atividades didático-pedagógicas?
Não
Sim
Média
6,50
7,51
Respondentes
109
73
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Estes dados revelam que:
(i) – a maioria dos docentes não participou deste tipo de treinamento e
(ii) – que a maior média apurada foi daqueles que participaram de treinamentos de
aprimoramento de suas atividades didático-pedagógicas, o que indica que quem já
participou possui uma percepção mais apurada sobre a importância de participar do
que aqueles que não participaram.
Uma segunda análise consiste no desdobramento das médias obtidas anteriormente
para cada um dos grupos de docentes em relação ao ranking de ensino da escola
na qual o docente atua. Os dados apurados estão na tabela 33.
Tabela 33 – Desdobramento das médias do Fator F2 e do atributo mensurável E4
por ranking de ensino das escolas para a competência didático-pedagógica
Já participou de treinamentos
Média de E4: Participar (ou já ter
Ranking
Docentes participado) de cursos específicos
de
específicos para o aprimoramento de
Ensino
suas atividades didático-pedagógicas?
na área didático-pedagógica
Sim
40
7,70
1
Não
62
7,27
Não
47
6,60
2
Sim
33
6,37

Estes resultados revelam que:
(i) - as maiores médias estão nas escolas do ranking 1 de ensino, o que sugere que
os docentes destas escolas consideram importante se preparar para ministrar
melhores aulas do que seus colegas do ranking 2 e
(ii) – existe uma diferença relevante entre as médias apuradas no atributo E4 para o
grupo de docentes que trabalha em escolas do ranking 1 e para o grupo de docentes
que trabalha em escolas do ranking 2, em relação ao fato de já terem participado
deste tipo de treinamento. Isto sugere que o tipo e/ou a qualidade do treinamento do
qual participaram os docentes do ranking 1 possa ter sido mais adequado do que ao
aplicado aos seus colegas do ranking 2.
Uma terceira análise foi verificar a visão dos dois grupos de respondentes que
compõem o fator F2 para cada uma das competências. O gráfico 13 apresenta estes
resultados.
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F2 - Você já participou de treinamentos específicos relacionados ao
aprimoramento de suas atividades didático-pedagógicas? (Sim - Não)
0,90
0,80
0,70

Diferença

0,60
0,50
0,40
0,30
0,20
0,10

Liderança

Comunicação

Visão Sistêmica

Relacion.Interperssoal

Criatividade

Ética

Trabalho em Equipe

Flexibilidade

Empatia

Proatividade

Comprometimento

Planejamento

Dom. Área Conhec.

Didático Pedagógico

0,00

Gráfico 13 – Diferenças das médias para o Fator 2 - competências de ensino

A análise destes resultados revela que os docentes que já participaram de
treinamentos específicos na área didático-pedagógica possuem uma percepção
mais apurada para todas as competências em relação aos seus colegas que não
participaram deste tipo de treinamento. Dois fatos são destacados:
(i) – quem já participou de treinamentos didático-pedagógicos vê esta competência
(didático-pedagógica) com olhos diferentes do que nem não participou, uma vez que
se destaca a diferença apurada entre quem já participou e quem não participou e
(ii) – existe divergência de opiniões entre os respondentes que se manifestaram
sobre a existência de programa de aprimoramento das atividades didáticopedagógicas (Fator 1 – gráfico 5) e os respondentes que já participaram de
treinamentos específicos na área didático-pedagógica (Fator 2 – gráfico 13). Os
docentes que atuam em escolas onde existe programa de aprimoramento didáticopedagógico atribuíram um grau menor para a maioria das competências de ensino
em relação aos seus colegas que atuam em escolas onde este tipo de programa não
existe. Por outro lado, os docentes que já fizeram treinamentos específicos na área
didático-pedagógica revelaram uma visão diferente, pois estes atribuíram para todas
as competências uma média maior em relação aos seus colegas que não
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participaram deste tipo de treinamento. Qual seria uma possível razão para este
fato?
Com o objetivo de responder a esta questão, foi efetuado o cruzamento entre os
dados dos respondentes do fator 1 (existe programa de aprimoramento de ensino) e
os dados dos respondentes do fator 2 (você já foi treinado neste tipo de programa?).
A tabela 34 apresenta a média apurada para a competência didático-pedagógica,
bem como a média das médias de todas as competências de ensino a fim de
verificar a visão de cada uma das quatro populações que surgem do cruzamento
entre estes fatores.
Tabela 34 – Comparação entre as médias dos Fatores F1 e F2
para a competência didático-pedagógica
F2 = Você já participou
F1 = Existe programa de
Média da
de treinamentos
aprimoramento das
Número
competência
específicos relacionados
atividades didáticode
didáticoao aprimoramento de
pedagógicas na sua
Docentes
pedagógica
suas atividades didáticoInstituição de Ensino
pedagógicas?
Superior?
Sim
Não
34
8,21
Sim
Sim
39
8,00
Não
Não
79
7,34
Não
Sim
28
7,04

Média das
médias de
todas as
competências
de ensino
8,95
8,79
8,62
8,38

Estes resultados revelam que:
(i) – a maior média para a competência didático-pedagógica e para a média das
médias de todas as competências de ensino foi apurada no grupo de docentes que
já participou de treinamentos para o aprimoramento das suas atividades didáticopedagógicos, mas trabalha em escolas onde não existe programa de aprimoramento
das atividades didático-pedagógicas. Este fato sugere que a participação foi
espontânea ou ocorreu em eventos pontuais patrocinados pela escola, mas que os
docentes não se consideraram como integrantes de um programa “formal” de
aprimoramento das atividades didático-pedagógicas.
(ii) - a menor média para a competência didático-pedagógica e para a média das
médias de todas as competências de ensino foi apurada no grupo de docentes que
não participou deste tipo de treinamentos para o aprimoramento das suas atividades
didático-pedagógicos, mas que trabalham em escolas onde existe programa de
aprimoramento das atividades didático-pedagógicas. Este resultado está em
consonância com a conclusão do grupo de docentes do ENBEQ de 2003 e com
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Masetto (2003a) quando aponta que muitos docentes entendem que este tipo de
treinamento é algo supérfluo ou desnecessário para a atividade de ensino.
(iii) – as duas maiores médias para a média da competência didático-pedagógica e
para a média das médias de todas as competências de ensino foram apuradas junto
aos docentes que já participaram de treinamentos para o aprimoramento de suas
atividades didático-pedagógicos, o que reforça o fato já apurado, neste estudo, em
outras análises, que a participação neste tipo de evento faz com o que o docente
tenha uma percepção mais apurada para as competências de um modo geral.
A competência didático-pedagógica, de todas as competências analisadas, foi a que
exigiu uma análise mais complexa. Os fatos principais apurados nas análises
efetuadas são:
(i) - que o treinamento nesta competência indicou que os docentes possuem uma
percepção melhor sobre todas as competências de uma forma geral, fato esse que,
em consonância com a literatura, indica que este tipo de treinamento é relevante
para a atividade de um docente no seu papel de professor e
(ii) – que o possível desconforto sugerido pode estar relacionado com a forma como
a qual este treinamento é aplicado, sendo assim, esta é uma questão que precisa
ser discutida e repensada na Universidade, uma vez que a pesquisa apontou que
existem docentes que desejam ser treinados nesta área e até hoje não o foram por
falta de oportunidades e que existem docentes que já foram treinados, mas os
resultados sugerem que este treinamento não foi tão eficaz quanto poderia ter sido.

7.6.2 Competência de metodologia científica

Esta é uma competência considerada fundamental para o processo cientifico (GIL,
2002; MARCONI; LAKATOS, 2001) e sua média geral apurada no survey foi de 8,71.
Com o objetivo de apurar as visões que docentes, no seu papel de pesquisador,
possuem em relação a esta competência, uma análise mais específica sobre ela foi
realizada.
Um primeiro passo consiste em avaliar o atributo mensurável P4: participar (ou já ter
participado) de curso específico de metodologia científica.
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A média dos respondentes do survey para este atributo foi 6,25.
Esta média é inferior à atribuída para questão similar envolvendo a participação em
cursos específicos para as atividades didático-pedagógicas, que havia sido de 6,90.
Por outro lado, a média geral da competência de metodologia científica (8,71) foi
superior à média geral da competência didático-pedagógica (7,60). Por que será que
estas médias apontam para direções opostas? Subsídios à resposta desta pergunta
foram dados por alguns dos respondentes.
Sobre “metodologia científica”, creio ser muito importante, [mas] não
acredito que metodologia se aprenda em cursos. Eles podem ser um início,
mas o principal se aprende fazendo, discutindo projetos e resultados,
apresentando trabalhos em congressos etc. (DOCENTE 27)
A inexperiência com a metodologia científica adequada, a percepção da
relação do tema com outros maiores ou menores podem surgir com o
tempo. Um curso no tema é importante, mas não imprescindível.
(DOCENTE 132)

Portanto, a média obtida para este atributo P4 (o fato de participar, ou de já ter
participado de curso específico de metodologia científica), analisada à luz destes
comentários, indicam que metodologia científica é uma competência cujo
aprendizado, muitas vezes, ocorre na prática.
Este atributo P4 foi analisado em função do fator F6 (Você já participou de
treinamentos específicos relacionados ao aprimoramento de suas atividades de
pesquisa?), fator este que é dicotômico. A tabela 35 apresenta as médias deste
atributo P4 para cada uma das populações que compõem o fator F6.
Tabela 35 – Cruzamento entre os dados do fator F6 e do atributo mensurável P4
para a competência de metodologia científica
F6 = Você já participou de treinamentos específicos relacionados
ao aprimoramento de suas atividades de pesquisa?
Não
Sim
Média
6,07
7,03
Respondentes
151
29

Estes dados revelam que a grande maioria dos docentes informou não ter
participado de treinamentos específicos relacionados ao aprimoramento de suas
atividades de pesquisa. Por outro lado, estes dados também revelam que aqueles
que responderam que já haviam participado deste tipo de treinamento, atribuem uma
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importância maior quanto à participação em curso de metodologia científica do que
aqueles que responderam que não participaram deste tipo de treinamento.
Quanto a este treinamento específico para o aprimoramento de suas atividades de
pesquisa, uma das respondentes assim se manifestou: “Professores que possuem
mestrado e doutorado já têm um treinamento específico”. (DOCENTE 45)
Este comentário é relevante, pois, realmente, quem possui um título de doutor já
passou por um treinamento específico sobre metodologia científica: na prática, ou
com

seu

orientador,

colegas

de

cursos

ou

outros

pesquisadores,

sem,

necessariamente, ter participado de treinamentos “formais”.
Na realidade, este treinamento “informal” ocorre, naturalmente, ao longo de um
curso de mestrado ou doutorado, nas discussões e reflexões de um orientador com
o seu orientado. Isto sugere que, provavelmente, a maioria dos docentes respondeu
não para esta questão, pois ela explicitava que se referia a treinamentos específicos
(grifo nosso). Em função disto, a leitura dos docentes, provavelmente, sofreu
influência desta palavra: específicos.
Uma outra análise realizada foi a de verificar a visão dos dois grupos de
respondentes que compõem o fator F6 para cada uma das competências. O gráfico
14 apresenta estes resultados.
F6 - Você já participou de treinamentos específicos relacionados
ao aprimoramento de suas atividades de pesquisa? (Sim - Não)
0,80

0,60

0,20

-0,40

Gráfico 14 – Diferenças entre as médias para o Fator 6 - Competências de Pesquisa
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A análise destes resultados revela que quem já participou de treinamentos para o
aprimoramento de suas atividades de pesquisa possui uma percepção mais apurada
em relação à maioria das competências.
Demais análises, similares as que foram feitas para a competência didáticopedagógica, podem ser feitas para o fator F6 (Você já participou de treinamentos
específicos relacionados ao aprimoramento de suas atividades de pesquisa?) ao
cruzar os seus dados com os dados: (i) – do ranking de pesquisa da escola ou (ii) –
com o fator F5 (Existe programa de aprimoramento das atividades de pesquisa em
sua IES?). Entretanto, cada um dos cruzamentos entre estes fatores conduz a
quatro grupos distintos de docentes. Como o grupo de docentes que respondeu que
já havia participado de treinamento para o aprimoramento da pesquisa era de 29
docentes, o seu desdobramento gera dois subgrupos muito pequenos para que suas
conclusões sejam significativas. Face a isto, estas análises não são apresentadas.
Portanto, o que se conclui é que metodologia científica, na visão dos respondentes,
é importante na atividade acadêmica de um pesquisador, mas que o aprimoramento
nas atividades de pesquisa, para um grupo de docentes, ocorre ao longo de sua
carreira, de forma natural, independente da participação ou não em um curso de
metodologia científica. Por outro lado, para o grupo de docentes que respondeu que
já havia participado de treinamentos específicos para a pesquisa, a participação em
um curso de metodologia científica é percebida de forma positiva.

7.7 CONSIDERAÇÕES COMPLEMENTARES

O questionário aplicado aos docentes possuía na sua última folha um convite aos
docentes para que se manifestassem sobre o tema da pesquisa: competências de
ensino e pesquisa. Alguns destes comentários já foram inseridos ao longo deste
capítulo. Entretanto, vários outros também são relevantes, estão relacionados com o
tema desta tese e agregam valor às análises deste estudo.
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Ensino e pesquisa são os processos centrais da Universidade. Num modelo ideal,
eles se completam, se realimentam, coabitam entre si, com a finalidade de se
tornarem sinérgicos.
Unidade (JASPERS apud DRÉZE; DEBELLE, 1983), simbiose (WHITEHEAD apud
DRÉZE; DEBELLE, 1983) ou indissociabilidade, como apregoa a carta magna do
Brasil, são algumas das palavras relacionadas a este modelo ideal.
Por outro lado, o modelo vigente na academia é o modelo real, ou seja, a academia
é aquilo que ela é.
Conflitantes (CLARK, 1987; KERR, 1963), controversos (BAKER III et al., 1998;
THOMAS; HARRIS, 2001), concorrentes (FOX, 1992) são algumas das palavras
relacionadas ao modelo real.
Sobre o modelo real, aquele que representa o que ocorre de fato na atividade
acadêmica, assim se manifestaram alguns docentes:
Gostaria de expressar o meu sentimento de que talvez esta pesquisa possa
contribuir para que sejam valorizadas, da mesma forma, as duas atividades:
ensino e pesquisa. Na minha instituição, sobretudo na Escola de
Engenharia da qual faço parte, esta diferenciação é brutal. O pesquisador
[...] é extremamente valorizado. Aquele que contribui pouco [com a
pesquisa] é um “fracassado”, ainda que seja um professor extremamente
bem avaliado, querido e homenageado pelos alunos. Ressalta-se aqui que
trata-se de um professor exigente, que possui um índice de reprovação em
suas disciplinas normal. (DOCENTE 82)
O tema da tese é bastante pertinente, e espero que os resultados possam
trazer benefícios, principalmente ao ensino de graduação, sempre “oprimido”
pelas necessidades e prioridades da pesquisa e da pós-graduação.
(DOCENTE 150)

Neste modelo real, o que se busca é que ensino e pesquisa sejam valorizados por
igual. O desconforto expressado por alguns dos respondentes está na maior
valorização da pesquisa em relação ao ensino. Este fato foi apurado junto a
entrevistados e tem sido apontado na literatura como uma das características da
Universidade na atualidade (BAKER III et al., 1998; CARAÇA; CONCEIÇÃO;
HEITOR, 2000; MARCOVITCH, 1998). Portanto, um dos desafios da moderna
Universidade é a busca da valorização de ambos os processos de forma similar.
No modelo ideal, a realização das atividades operacionais típicas de um docente
deveria ocorrer de forma equilibrada. No modelo real, não é bem isto que ocorre.
Um ponto negativo é a carga de atividades, cada vez maior, que acaba por
comprometer ambas as atuações do docente universitário. É necessária a
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busca por um equilíbrio saudável, em um ambiente de trabalho harmonioso,
nem sempre verdadeiro e possível de existir. (DOCENTE 49)

A carga excessiva de atividades é um dos males do mundo atual na vida de um
trabalhador, conduzindo-o a uma intensificação do trabalho que, se por um lado,
num primeiro momento, pode “aumentar” a sua produtividade, por outro lado, ao
longo do tempo, gera desequilíbrios e insatisfações.
Esta carga excessiva de atividades encontra eco na literatura, onde autores
apontam que o excesso de alunos ou cursos nas atividades de ensino, causa
prejuízos nas atividades de pesquisa de um docente (GOTTLIEB; KEITH, 1997;
VIDAL, QUINTANILLA, 2000). Esta é uma face da moeda.
A outra face é que atuar na pesquisa aumenta o conhecimento do docente e isto
contribui para a melhoria do ensino (THOMAS; HARRIS, 2001). Um dos
respondentes juntou com maestria estas duas faces da moeda:
De forma geral, um professor de nível superior, que esteja envolvido em
atividades de ensino e pesquisa (e extensão) tem uma grande sobrecarga
que o impede de desenvolver todas as atividades de forma satisfatória.
Desta forma, faz-se necessário definir prioridades. A Pesquisa é geralmente
priorizada por gerar atualização de conhecimentos para o ensino e
possibilitar desenvolvimento de atividades de extensão que subsidiarão
tanto a pesquisa quanto o ensino.
O tripé (ensino, pesquisa e extensão) deve ser mantido para que se tenha
excelência no ensino e pesquisa. A sobrecarga de atividades didáticas
imposta a pesquisadores causa o comprometimento da qualidade do
ensino. (DOCENTE 140)

Portanto, mais um dos desafios da moderna Universidade é criar ou possuir
mecanismos que não permitam que a intensificação do trabalho domine a agenda de
seus docentes, afetando, assim, o seu desempenho profissional e sua qualidade de
vida pessoal.
Quanto ao conjunto de fatores pesquisados neste estudo, um deles se destacou
muito mais do que todos os outros como o que mais afeta a visão dos docentes em
relação à temática de competências: a avaliação de seu trabalho.
A avaliação na vida de um docente universitário é um fato concreto.
No ensino, no seu papel de professor, ele é avaliado pelos seus alunos, enquanto,
na pesquisa, ele é avaliado pelos seus pares.
No ensino, as avaliações, quando existem, são eventos pontuais que, nas escolas
que o fazem, normalmente, ocorrem com periodicidade definida. Já na pesquisa, a
avaliação é um processo contínuo, pois o pesquisador é avaliado cada vez que
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submete um trabalho científico à aprovação de seus pares, seja para uma
publicação em revista, para apresentação em congressos ou para a aprovação de
um projeto de pesquisa junto a órgãos de fomento. Sobre a avaliação, de uma forma
geral, um dos docentes assim se manifestou:
Acredito que como professores estamos sendo sempre avaliados e
cobrados, algumas dessas avaliações ficam no âmbito local, como as
avaliações do curso e de professores feitos pelos colegiados de cursos e
também pela pró-reitoria de ensino. Quanto a pesquisa e produção científica
temos em nossa instituição comitês de avaliação dos professores e seus
projetos para obtenção de bolsas de Iniciação científica. Além disso nossa
carreira interna [...] é baseada em avaliações sobre a nossa produção de
ensino, pesquisa e extensão. Para subir um nível nesta carreira temos que
demonstrar uma determinada produção e ao final para sermos professor
titular devemos prestar um concurso público.
Fora do âmbito local os nossos projetos e nossos currículos, quando
submetidos para captação de recursos para projetos, auxílios ou bolsas,
recebem avaliação por parte de agências de fomento e apoio.
Os processos de avaliação quer seja no âmbito local e fora do âmbito local
são, ao meu ver, questionáveis em muitos aspectos. Não oferecem
feedback para melhoria de qualidade. No caso de avaliações relacionadas
ao aporte de recursos deixam muito a desejar quanto a quantidade de
recursos; pouco recurso para uma grande demanda. Entretanto, são as
únicas formas que dispomos. (DOCENTE 32)

O fato de ter sido apurado como o fator mais relevante do conjunto de fatores
utilizados neste trabalho, deve-se ao questionamento que docentes fazem, não
sobre a existência da avaliação e, sim, sobre a forma como ela é executada. Sobre
este aspecto, especificamente em relação à avaliação das atividades de ensino,
assim se manifestou um outro docente:
Quando você faz a pergunta: Você já foi avaliado nas suas atividades de
ensino?, sinto-me na necessidade de relatar que temos aqui um sistema de
avaliação em que o aluno (anônimo) preenche um formulário com notas,
conceitos etc... O professor recebe o resultado, em planilhas, dos graus
recebidos. Não há identificações e nem possibilidades de defesas no caso
de uma nota baixa, por exemplo. Além disso, costumamos receber bilhetes
(enviados pela coordenação) de alunos com insultos, provocações e
calúnias, que também não podemos nos defender. Outra coisa interessante
é que, se você é colega do coordenador em exercício, você fica sabendo
(principalmente a parte negativa) das avaliações dos seus outros colegas,
isto é, você terá dados que outros não terão acesso, e que por sigilo
profissional seria ilegal. (DOCENTE 4).

Como já descrito, a avaliação do ensino possui características diferentes da
avaliação da pesquisa. Dentre as duas, a avaliação do ensino foi apurada como um
fator bem mais relevante em relação à visão que os docentes têm sobre as
competências. Este fato, o da avaliação de ensino ter se revelado o fator mais
relevante de todos em relação às competências de um docente, revela algum tipo de
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desconforto dos docentes com este assunto. Os resultados deste estudo sugerem
que este desconforto está relacionado aos critérios da avaliação de ensino, que
precisam ser mais bem discutidos e estabelecidos. E esta é uma tarefa sob a
responsabilidade da Universidade.
As competências foram divididas em duas famílias: as técnicas, aquelas ligadas ao
conhecimento, e as comportamentais, constituídas das habilidades e atitudes.
A revisão bibliográfica sobre competências destaca o aspecto das competências
comportamentais como um dos fatores do bom desempenho profissional de um
trabalhador, pois não basta possuir conhecimentos, é preciso saber aplicá-los
(habilidades) e estar disposto a fazê-lo (atitudes). Esta questão, a das competências
comportamentais, foi apurada como sendo relevante no mundo empresarial. Seria
esta questão também importante para um docente universitário? A resposta a esta
pergunta originou o modelo de pesquisa da tese, com um número maior de
competências comportamentais do que técnicas. Seria este um passo correto? A
resposta espontânea de alguns dos entrevistados apurou que esta questão, a das
competências comportamentais na carreira de um docente universitário é relevante e
precisa ser mais bem analisada.
Achei fantástica a inclusão das perguntas sobre competências
comportamentais. Vocês estão no caminho certo de detectar fatores que
justificam os resultados e índices atuais da nossa instituição quer na
pesquisa, quer no ensino. Está na hora de repensar a missão da
Universidade!!! (DOCENTE 152)
Parabéns pela iniciativa em estudar aspectos tão complexos, como o
relacionamento humano dentro do ambiente acadêmico e do treinamento
em didática. E parabéns também pela coragem em destacar a importância
destes temas para o processo de ensino e pesquisa. (DOCENTE 131)

As competências técnicas fazem parte do coração da Universidade e, para elas,
mecanismos para seu aprimoramento e avaliação são realidades concretas,
enquanto para as competências comportamentais, a Universidade não dispõe de
mecanismos para seu desenvolvimento, o que foi constatado nos dados apurados. 21
Por outro lado, o pequeno grupo de docentes que já participaram de treinamentos
específicos relacionados ao desenvolvimento de competências comportamentais,
possui uma percepção mais apurada sobre a relevância das competências, de uma
21

Apenas cinco docentes responderam que suas instituições de ensino possuíam programas de
desenvolvimento de competências comportamentais, o que corresponde a 3% da amostra, portanto
na prática, este número aponta para a não existência deste tipo de programa.
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forma geral, em relação a seus colegas que não fizeram este tipo de treinamento.

22

Estes resultados apurados, analisados com as devidas ressalvas pelo pequeno
tamanho do grupo que o compôs, foram reforçados com vários comentários
efetuados sobre este assunto, dos quais dois foram transcritos acima. Isto sugere
que a Universidade Pública23 comece a analisar a adoção de mecanismos similares
aos adotados nas empresas privadas e em algumas Universidades privadas
(NASSIF, 2000) com o objetivo de criar mecanismos para o desenvolvimento de
competências comportamentais, a fim de agregar valor ao docente e à Universidade.
Encerro este capítulo com as palavras de um dos respondentes, que em sua
manifestação, expõe o seu sentimento em relação a questões similares a esta que
estamos descrevendo:
Tenho observado ao longo destes 15 anos atuando em ensino de
graduação e pós-graduação, bem como na pesquisa, que ordinariamente se
tem dado muito mais valor aos produtos palpáveis da pesquisa e do ensino,
privilegiando números de titulados e trabalhos científicos publicados, sem
levar muito em conta a contribuição que estas atividades têm para a
formação dos orientados e discentes enquanto indivíduos inseridos numa
sociedade que neles investe e deles carece em condições de melhorá-la,
não apenas no sentido material, mas, principalmente, no sentido moral e
humanístico. (DOCENTE 6).

22

Fato este constatado a partir da respostas de 14 docentes que responderam que já participaram de
treinamentos específicos para as suas competências comportamentais.
23
A sugestão é para a Universidade pública, pois todos os respondentes deste estudo nela atuam.
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8 CONCLUSÕES

O objetivo deste estudo foi o de analisar e sistematizar conceitos de competência
que possam contribuir para uma melhor compreensão do trabalho de docentes
universitários nos processos de ensino e pesquisa.
Estudar competências significa lidar com diversos enfoques, onde conceitos se
encontram em construção, pois esta é uma área cuja pesquisa acadêmica
estruturada e mais intensa começou há cerca de trinta anos.
Estudar o relacionamento entre ensino e pesquisa, atividades principais do trabalho
do docente universitário, significa lidar com um tema complexo, para o qual existem
visões distintas na literatura, mas que convergem em um ponto: de que este
relacionamento está em construção e que isto é tarefa da Universidade.
Elaborar um trabalho sobre competências de ensino e pesquisa para um docente
universitário significa lidar com uma multiplicidade de conceitos e visões diferentes e
isto revelou-se um terreno pantanoso, que exigiu deste autor o afastamento de seu
“pré-conhecimento”, a fim de minimizar ao extremo qualquer tipo de viés de
pesquisa. Isto foi feito a partir de uma sólida revisão bibliográfica sobre estes dois
temas complexos: competências e a relação entre ensino e pesquisa. Temas estes
para os quais não existe um modelo único, pronto ou formatado, mas sim visões,
conceitos e concepções diferentes.
O survey realizado constatou que todas as competências são relevantes para um
docente universitário, mas que existem percepções diferentes sobre elas para cada
um dos seus papéis, ora o de professor, ora o de pesquisador.
No conjunto de competências pesquisadas, as cinco primeiras classificadas para o
papel de professor foram: domínio da área de conhecimento, ética, visão sistêmica,
relacionamento interpessoal e comprometimento. Por outro lado, para o papel de
pesquisador foram: domínio da área de conhecimento, ética, flexibilidade,
comunicação e trabalho em equipe. Três pontos são destacados.
Primeiro o fato das duas primeiras classificadas serem as mesmas: domínio da área
de conhecimento e ética. Isto revela que ambas, na visão dos entrevistados, são
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muito importantes para ambos os papéis. Por um lado, uma delas, domínio da área
de conhecimento, é uma competência técnica e possui uma relação umbilical com a
razão de ser da Universidade. Por outro lado, a outra, ética, é uma competência
comportamental, pois está relacionada com um conjunto de princípios e valores
universais que regulam as relações entre as pessoas.
O segundo ponto que se destaca é o fato de que as outras três classificadas entre
as cinco primeiras, na opinião dos entrevistados, são diferentes para cada um dos
papéis de um docente, o que está em consonância com Le Bortef (1994) para o qual
a competência possui uma natureza combinatória, integradora e também seletiva, de
tal forma que tudo que se sabe não é usado a todo instante e em todas as tarefas.
Por exemplo, relacionamento interpessoal, a quarta mais bem classificada para as
competências de ensino, está ligada ao fato de que relações entre pessoas ocorre
com maior intensidade no ensino, onde a relação professor-aluno é algo muito mais
freqüente do que a relação entre pares de pesquisa. Por outro lado, a flexibilidade, a
terceira mais bem classificada para as competências de pesquisa, está relacionada
com um espírito aberto a mudanças quando elas se fizerem necessárias, o que é
muito mais típico na pesquisa, pois na sua realização, que as vezes dura meses ou
anos, são tantas as variáveis que estas vão sendo ajustadas ou alteradas e o
pesquisador que não é flexível, poderia desperdiçar muito

tempo e recursos,

enquanto que no ensino, ela é menos exigida, porque as atividades são mais
estáveis, pois, por exemplo, os cursos têm ementas e cargas horárias definidas e as
mudanças que ocorrem não têm a mesma intensidade das que ocorrem na
pesquisa.
O terceiro ponto que se destaca é o fato da competência de comunicação estar
classificada como a quarta mais bem classificada para a pesquisa e não aparecer
entre as cinco primeiras classificadas para o ensino, onde ela é a sexta. Este fato
mereceu uma análise especial, pois, provavelmente, muitos pesquisadores, se
fizessem uma hipótese de pesquisa sobre esta competência, a considerariam como
mais afeita ao ensino do que à pesquisa no rol de competências elencadas neste
estudo. Existe uma razão para o fato dela ter sido mais bem classificada para a
pesquisa do que para o ensino? Neste estudo, a comunicação foi analisada na sua
dimensão completa, a de um processo de duas vias (GRAMIGNA, 2004; ODERICH,
2005): a via da comunicação ativa, que consiste no fato do docente se expressar
bem, na forma oral, no seu papel de professor e na forma escrita, no seu papel de
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pesquisador e a via da comunicação passiva, que consiste em saber ouvir,
processar e compreender as necessidades do outro e fornecer feedback adequado.
Os resultados obtidos apuraram que para o papel de pesquisador, a comunicação é
um processo que flui bem nas duas vias, a ativa e a passiva. Já para o papel de
professor, ela é um processo que flui com maior intensidade, em uma das vias, a
ativa, ou seja, no sentido do professor para os alunos. Face a isto, concluímos que a
comunicação ativa foi apurada como equivalente para ambos os papéis, enquanto a
comunicação passiva foi apurada como mais relevante para o papel de pesquisador.
Esta conclusão explica o fato da competência comunicação ter sido considerada
mais bem classificada para a pesquisa do que para o ensino e sugere que estudos
posteriores específicos sobre ela, em suas duas vias, a ativa e a passiva, devam ser
realizados para o duplo papel de um docente universitário.
As competências foram comparadas entre si a fim de se apurar o grau de relevância
delas e concluiu-se que um conjunto de competências possuía o mesmo grau de
relevância para ambos os papéis de um docente: domínio da área de conhecimento,
criatividade, planejamento, ética e proatividade. Por outro lado, um conjunto de
competências foi apurado como mais relevante para o papel de professor do que
pesquisador e vive-versa.
Relacionamento interpessoal, liderança e empatia foram apurados como mais
relevantes para o papel de professor do que o papel de pesquisador. Destas três
competências, duas delas estão diretamente relacionadas com interação entre
pessoas – relacionamento interpessoal e empatia - fato este muito mais freqüente no
ensino do que na pesquisa. A terceira delas, liderança, está relacionada com a
configuração do processo de ensino em relação à configuração do processo de
pesquisa, pois no primeiro, o professor é o ator principal à frente de um grupo de
alunos, com a missão de facilitar-lhes o aprendizado, enquanto na pesquisa, este
tipo de configuração não se faz presente. De certa forma, na pesquisa, uma
configuração que se assemelha a esta do ensino é a de seminários e apresentações
em congressos, entretanto, com foco na discussão entre pares.
Trabalho em equipe e flexibilidade foram apuradas como mais relevantes para o
papel de pesquisador do que o papel de professor. Sobre flexibilidade o comentário
feito anteriormente também se aplica aqui. Trabalho em equipe está relacionado
com cooperar e obter cooperação dos colegas e a conclusão obtida foi a de que isto
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é mais relevante para o papel de pesquisador do que o papel de professor. Esta
conclusão sugere que esta é uma particularidade do público alvo pesquisado,
pesquisadores de engenharia química, área esta na qual grande parte das
pesquisas é experimental, envolvendo equipamentos, reagentes químicos e vidrarias
de laboratório. Nesta área, a troca de favores quando ocorre a falta de reagentes
químicos ou de vidrarias, ou quando ocorre a quebra de um equipamento é uma
característica comum na atividade dentro dos próprios grupos de pesquisa ou entre
grupos de pesquisa. Seria trabalho em equipe uma competência mais relevante para
um pesquisador do que para um professor, em outros campos da ciência?
Quanto ao conjunto de fatores estudados nesta tese, apurou-se que o fator mais
relevante em relação a esta questão de competências é a avaliação dos docentes.
Confirmando a proposição de Le Bortef (1994) de que ninguém pode declarar-se
competente se não for reconhecido como tal, pois toda competência pressupõe o
julgamento de outra pessoa, os resultados apurados revelam que a existência de
programas de avaliação das atividades de ensino e de pesquisa afetam
favoravelmente a percepção dos docentes em relação às competências.
Na realidade, o resultado mais significativo apurado foi o de que os docentes que já
foram avaliados em suas atividades de ensino revelaram uma sensibilidade bem
maior para todas as competências, em relação a seus colegas que não foram
avaliados. Esta mesma questão na pesquisa, o fato de já ter sido avaliado em suas
atividades de pesquisa, apurou resultados similares aos da avaliação no ensino,
entretanto, em intensidade menor. Sendo assim, a avaliação no ensino foi o fator
mais significativo apurado, pois ela afeta mais favoravelmente a percepção dos
docentes em relação às competências de ensino do que a avaliação na pesquisa em
relação às competências da pesquisa. Este fato, provavelmente, ocorre em função
da avaliação da pesquisa ser uma atividade de fluxo contínuo na vida de um
pesquisador, uma vez que ele está sendo avaliado pelos seus pares cada vez que
submete artigos para congressos ou revistas científicas. Já a avaliação no ensino,
quando existe, é normalmente um evento pontual, que ocorre uma única vez por
semestre ou por ano e quem avalia são os alunos.
Outro fator que afeta a percepção dos docentes em relação à questão de
competências, só que numa intensidade bem menor do que o constatado para a
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avaliação é a existência de programas de aprimoramento das atividades de ensino e
de pesquisa. Estes programas de aprimoramento afetam de forma diferente a
percepção dos docentes em relação às competências. Enquanto na pesquisa, o fato
de existir programa de aperfeiçoamento das atividades na escola ou no
departamento afeta favoravelmente a percepção dos docentes em relação às
competências de pesquisa, no ensino o mesmo não ocorre em relação às
competências de ensino.
Por outro lado, quando perguntados se já participaram de treinamentos específicos
de aprimoramento didático-pedagógico ou de aprimoramento de suas atividades de
pesquisa, em ambos os casos, os docentes que responderam que já haviam
participado, possuem uma sensibilidade maior para as competências do que os
docentes que não participaram.
Na pesquisa, o fato de existir programa de aprimoramento e o fato de já ter
participado de treinamentos específicos, revelaram opiniões similares, ou seja,
ambos os fatores afetam favoravelmente a percepção dos docentes em relação às
competências. Isto sugere que atividades de aprimoramento na pesquisa permitem
aos docentes desenvolver espíritos mais críticos em relação às competências de
pesquisa.
No ensino, o fato de existir programa de aprimoramento didático-pedagógico e o fato
de já ter participado de treinamentos específicos para as atividades didáticopedagógicas, apresentaram visões distintas. Docentes que já participaram deste tipo
de treinamento têm uma percepção favorável em relação às competências de
ensino, enquanto os docentes que responderam que a sua instituição possui um
programa de aprimoramento, possuem uma percepção diferente. Esta diferença de
percepção foi a constatação mais surpreendente do estudo realizado. Por que isto
ocorre? Esta é uma resposta difícil. Os dados analisados apenas sugerem que a
existência de programa de aperfeiçoamento didático-pedagógico parece causar
certo desconforto em docentes que não participaram deste tipo de treinamento e que
isto pode estar relacionado com a forma com a qual este treinamento é aplicado. Por
outro lado, este estudo concluiu que já ter participado de treinamentos didáticopedagógicos afeta favoravelmente a visão dos docentes em relação às
competências de ensino.
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Uma conclusão inesperada, mas instigante, que merece ser aprofundada em outros
estudos, foi a constatação de que o desempenho superior de algumas escolas em
relação a outras, de acordo com os critérios vigentes de avaliação do INEP e da
CAPES, pode estar relacionado a quatro competências: domínio da área de
conhecimento, criatividade, trabalho em equipe e planejamento.
Destas quatro competências, uma delas, a de domínio da área de conhecimento, é
técnica. Por outro lado, as outras três são habilidades e isto realça a importância do
estudo e do desenvolvimento deste tipo de competências no trabalho de um
docente.
Por que será que este quarteto se mostrou tão importante?
Domínio da área de conhecimento é a pedra fundamental sobre a qual o trabalho do
docente se sustenta, principalmente por estar ligada, umbilicalmente, à finalidade da
Universidade.
Criatividade consiste na capacidade de um profissional de criar conceitos ou
soluções inovadoras em suas atividades. Para Whitehead, 1929 apud Drèze e
Debelle (1983), criador da concepção americana de Universidade, cuja aspiração é o
progresso, ela é absolutamente fundamental para que ocorra a simbiose entre a
pesquisa e o ensino.
Trabalho em equipe consiste em cooperação mútua entre colegas para que um
mesmo objetivo possa ser atingido, consistindo de um dos alicerces das
organizações de alto desempenho (BOYETT; BOYETT apud TOMELIN, 2001) e
uma das principais características das organizações saudáveis e em bom
funcionamento (CRITCHLEY; CASEY, 1997). Le Bortef (1994) propõe que uma
empresa, para aprimorar o seu desempenho, deve desenvolver sua competência
coletiva, que é função da soma das competências individuais e da qualidade das
interações entre elas. E o que é esta soma das competências individuais e da
qualidade das interações entre elas? Muitas podem ser as interpretações e variadas
as respostas, mas para este autor, nada mais é do que a essência do que é trabalho
em equipe.
Planejamento completa este quarteto, o que segundo Gramigna (2004) está
relacionado à capacidade de planejar e organizar o trabalho, visando atingir
resultados e cumprir metas por meio do estabelecimento de prioridades.
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Este quarteto é similar a uma orquestra, onde a riqueza do som produzido está na
sinergia entre seus músicos, que tocam instrumentos diferentes, que emitem sons
diferentes e em momentos diferentes.
O instrumento domínio da área de conhecimento emite um som técnico, que é
adquirido, para a maioria das pessoas, através de muito esforço, dedicação e tempo
gasto em estudos.
O instrumento criatividade emite um som mental, característica do pensamento
ligado à inovação, à disposição de uma mente aberta que está sempre perguntando:
Por que? ou então: Por que não?
O instrumento trabalho em equipe emite um som coletivo, relacionado à cooperação
mútua entre colegas, à soma das competências individuais e da qualidade das
interações entre elas.
O instrumento planejamento emite um som metodológico, som mais quadrado,
ligado a métodos, sistemas e lógicas de como organizar as atividades e tarefas que
compõem a rotina de um profissional.
São estes quatro instrumentos que, juntos, cada um com o seu som diferente,
parecem ser a fonte da harmonia que conduz escolas a um melhor desempenho em
suas atividades de ensino e de pesquisa.
Quanto ao relacionamento entre ensino e pesquisa, um dos fatores que o afeta
negativamente é a intensificação do trabalho, fato este que, para um docente
universitário, consiste no excesso de cursos ou de alunos, no fato de ter que lidar
com várias disciplinas ou horários desfavoráveis, fatores estes que afetam
negativamente o seu desempenho na pesquisa (GOTTLIEB; KEITH, 1997; VIDAL,
QUINTANILA, 2000). Corroborando com estes autores, estes fatos também foram
constatados neste estudo, através da manifestação espontânea de vários dos
respondentes em seus questionários. Em suma, a busca do equilíbrio entre ensino e
pesquisa é um longo caminho a ser percorrido, mas passos já vêm sendo dados. E
este estudo consiste em um destes passos.
Corroborando com Zarifian (2001) e Fleury e Fleury (2004) e parafraseando
conceitos de ambos, devidamente adaptados às conclusões obtidas, diria que o
desenvolvimento da competência do docente conduz a um melhor desempenho das
competências da Universidade, gerando uma agregação de valor social ao docente
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(maior satisfação, maior equilíbrio, menor intensidade do trabalho) e valor econômico
à sociedade (maior produção científica e maior eficácia no ensino).
O que este estudo constatou foi que existe, na visão dos entrevistados, uma
conscientização da importância sobre as competências do docente, num aspecto
amplo, que extrapola a dimensão conhecimento, pois isto a Universidade já o faz,
mas incluindo habilidades e atitudes, uma vez que elas são relevantes para o duplo
papel de um docente universitário.
Começar a dar passos nesta direção faz parte da construção da associação entre
ensino e pesquisa, conforme a citação da epígrafe deste trabalho.
Começar a dar passos nesta direção é uma das partes da reengenharia da
Universidade, conforme proposto por Jenkins e Healy (2005).
Por fim, é importante ressaltar que as conclusões aqui obtidas são específicas para
o universo da pesquisa: docentes universitários de departamentos de engenharia
química de Universidades públicas no Brasil. Entretanto, algumas delas, tais como o
fato que todas as competências são relevantes para um docente universitário e que
a avaliação no ensino aumenta a percepção dos docentes em relação ao tema
competências, em princípio, na opinião deste autor, podem ser generalizadas, o que
aponta caminhos para estudos mais aprofundados sobre o tema.
Quanto às limitações desta tese, a principal é que o modelo adotado
(conhecimentos, habilidades e atitudes) apenas permitiu mapear um conjunto de
competências relevantes para um docente universitário, o que não assegura que os
docentes as mobilizem em suas atividades. Esta mobilização precisaria ser avaliada
com stakeholders de ambos os processos, papel este que, no ensino, na maioria das
vezes, é dos alunos com foco na qualidade da aula, enquanto na pesquisa, é feita
pelos próprios pares, pois envolve conhecimento técnico.
Uma outra limitação foi o fato deste trabalho ter analisado somente competências de
ensino e pesquisa em docentes de Universidades Públicas no Brasil, o que foi
decorrente da escolha do universo de pesquisa. Sugere-se que pesquisas futuras
nesta mesma área sejam feitas com áreas que possuam programas de doutorado
em Universidades públicas e privadas.
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Além disso, também se sugere que sejam efetuados trabalhos futuros, na mesma
linha deste trabalho, mas envolvendo um maior grupo de profissões, como por
exemplo, todos os docentes de cursos das mais variadas modalidades da
engenharia de uma ou duas grandes Universidades.
Encerro esta tese emprestando as opiniões externadas por dois dos respondentes,
opiniões estas que corroboro, opiniões estas que nos levam a refletir, seja
concordando ou discordando delas, sobre a necessidade da continuação deste
caminho da busca da sinergia entre as atividades de ensino e de pesquisa na
Universidade, atividades estas sob a responsabilidade direta do docente
universitário, ora como professor, ora como pesquisador.
Considerando a relevância das perguntas apresentadas no formulário,
espero que estas sirvam de apoio e aponte caminhos alternativos para
educação superior no Brasil. A impressão que tenho (sensação particular) é
que estamos diante do que chamo de “catástrofe do pensamento”. O aluno
de graduação e de pós-graduação é submetido a processos continuados de
aprendizagem por repetição, em que o foco está voltado para “excelência
da produtividade“ e, a descoberta (pesquisa) como processo de
aprendizagem, não faz parte do ensino. Para exemplificar, podemos citar
aulas práticas com roteiros previamente definidos que conduz o aluno de
graduação e de pós-graduação (mais grave), a pura constatação dos fatos.
Quem faz o melhor relatório tira melhor nota?
Espero que possamos tornar a universidade um ambiente em que se pensa
em ciência como modo de aprendizagem. (DOCENTE 19)
O processo de adaptação e melhoramento deve ser contínuo. Em outras
palavras, o professor deve levar a sério o ensino, de forma equivalente à
pesquisa. Também na pesquisa a capacidade de evoluir é fundamental. A
falta dela leva a esta mesmice que vemos nos congressos. Pequenos
trabalhinhos sobre os mesmos e batidos pequenos temas. Ou no ensino, o
mesmo conteúdo, apoiado nos mesmos antigos livros, como se muitos
professores fossem a reencarnação dos seus professores, que foram dos
seus e assim por diante, até algum momento lá pelo início, ou meio do
século passado, quando a profissão estava ainda no processo de criação. E
tudo isto neste momento da história humana, quando os últimos 20 anos, ou
15, ou 30, foram os mais criativos em termos de ciência e tecnologia. Nesta
época, ensinar e pesquisar devem ser atividades emocionantes, nas quais
se procura a aventura e se encontra adrenalina. (DOCENTE 109)
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APÊNDICE A – Empresas visitadas no trabalho de campo

Empresa
(Sede)
Insumos Químicos
(Jacareí)
Aeronáutica
(São José dos Campos)
Fragrâncias e Aromas
(Taubaté)
Explosivos
(Lorena)
Automotiva
(Cruzeiro)
Restaurante
(sede – São Paulo)
Banco de Varejo
(sede – São Paulo)

Empresa

Atividade
Principal
Indústria

Principais Produtos
e/ou Serviços
Insumos para a
Indústria Química

Indústria

Aviões

Indústria

Fragrâncias e aromas

Indústria
Indústria
Serviço
Serviço

Fabricação de
explosivos para
aplicação civil
Rodas Automotivas e
Chassis Automotivos
Restaurantes
Industriais
Serviço Bancário

Entrevistado
Gerente de Clima Organizacional e
Comunicação da América Latina
Assessor Vice Presidente
Executivo
Gerente de Recursos Humanos
Diretor de Recursos Humanos da
América Latina.
Gerente de Recursos Humanos
Diretor de Recursos Humanos
Superintendente de RH

Perfil Resumido da Empresa
É uma empresa multinacional, controlada por alemães e americanos, que produz
matérias primas (commodities) que são transformadas e usadas por outras indústrias
Insumos
Químicos
(segmento têxtil, plástico, tintas, vernizes, cosméticos e agrícolas).
A empresa tem no Brasil cerca de 400 funcionários
É uma das maiores empresas brasileiras, que atua num mercado internacional de
ponta, estando entre as três maiores fabricantes de aviões do mundo.
Aeronáutica
A empresa tem cerca de 13.000 funcionários, sendo cerca de 10.000 na sua fábrica
principal e os demais em quatro outros sites industriais.
É uma das maiores multinacionais do mundo, de origem americana, que atua no ramo
de fragrâncias (destinados a indústria de cosméticos) e aromas (destinados a indústria
Fragrâncias e
de alimentos).
Aromas
A empresa tem cerca de 320 funcionários no Brasil, distribuídos entre duas fábricas e
um laboratório de desenvolvimento de fragrâncias.
É uma empresa multinacional australiana cujo produto principal são explosivos
destinados a aplicação civil, tendo como clientes, dentre outros, construtoras,
Explosivos
pedreiras e mineradoras.
A empresa tem cerca de 750 funcionários, entre diretos e terceirizados, atuando no
Brasil.
É a única indústria de auto peças que atua no mercado brasileiro com capital 100%
nacional. Atua principalmente em dois segmentos automotivos: (i) - rodas para
Automotiva caminhões e veículos agrícolas e (ii) - componentes industriais, tais como chassis para
ônibus e pick ups.
A empresa tem cerca de 2.700 funcionários.
É uma multinacional controlada por franceses e ingleses, sendo a maior empresa do
Brasil no ramo de restaurantes industriais. Atua também nas áreas de restaurantes
Restaurante
hospitalares e na administração de restaurantes em locais públicos.
Possui cerca de 17.000 funcionários em todo o Brasil
É um dos quatro maiores bancos privados instalado no Brasil, cujo controlador
Banco de
principal é holandês. Atua fortemente no segmento de varejo bancário e encontra-se
Varejo
espalhado no Brasil através de centenas de agências e postos de atendimento.
Possui cerca de 29.000 funcionários
Obs: O número de funcionários refere-se à época da realização deste trabalho (maio a julho de 2004)
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Banco

Restaurante

Automotiva

Explosivos

Fragrâncias e
Aromas

Aeronáutica

Insumos
Químicos

APÊNDICE B – Competências individuais de diretores
e gerentes nas empresas visitadas

Atitudes

Habilidades

Conhecimentos

Nível universitário c/
v
v
v
v
v
v
v
especialização
Conhecimentos sobre Negócio
v
v
v
v
v
v
v
Globalização
v
v
v
Finanças
v
v
v
v
Inglês Fluente
v
v
v
v
Trabalho em Equipe
v
v
v
v
v
v
v
Relacionamento Interpessoal
v
v
v
v
v
v
v
Visão Estratégica (Sistêmica)
v
v
v
v
v
v
Criatividade
v
v
v
v
Negociação
v
v
v
v
Liderança
v
v
v
v
v
Comunicação
v
v
v
v
v
Entendimento do Cliente
v
v
v
v
v
Capacidade de Desenvolver
v
v
v
v
Pessoas
Tomada de Decisão
v
v
v
Raciocínio Estratégico
v
v
v
v
Rapidez na Solução de
v
v
v
v
Problemas
Ética
v
v
v
v
Proatividade
v
v
v
v
Solidariedade
v
v
v
v
Sinergia
v
v
Comprometimento
v
v
Compreensão do Ser Humano
v
Obs.: Os espaços em branco apenas indicam que a competência não foi apurada na entrevista, uma
vez que as questões foram abertas. Portanto, estes espaços em branco não significam que a referida
competência não faz parte do modelo de competência da empresa visitada.
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APÊNDICE C – Apuração das competências
do modelo de pesquisa
Este Apêndice apresenta as principais referências bibliográficas que conduziram a

Atitudes

Habilidades

Conhecimentos

escolha das competências que constam do modelo de pesquisa desta tese.
Competências
Domínio Área de
Conhecimento
DidáticoPedagógica
Metodologia
Cientifica
Relacionamento
interpessoal
Trabalho em
equipe

Geral
1, 9, 10

Ensino
12, 16, 17, 18, 19, 20,
22

Pesquisa
23, 24, 25, 26, 27

16, 17, 18, 22
23, 24, 27
1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11

15, 16, 17, 18, 19, 20,
21, 22

24, 25

1, 2, 3, 5, 8, 9, 10

15, 16, 17, 18, 19, 20

23, 24

Criatividade

1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 11

12, 13, 16, 19, 21, 22

23, 25,27

Visão sistêmica

1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 11 13, 16, 18

23

Comunicação

2, 3, 4, 6, 7, 11

14, 17, 18, 19, 20

24

Liderança

1, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11

16, 17, 18, 19

23

Planejamento
2, 6, 9, 10, 11
Comprometimento 1, 3, 5, 6, 7, 9
Ética
1, 2, 6, 7, 8, 9

13, 16, 17, 20
17, 18, 12
12, 16, 17, 18, 20

23, 26, 27
23
23, 26, 27

Proatividade

1, 2, 3, 5, 7, 8, 11

17, 20

25

Empatia

4, 6

15, 17

24

Flexibilidade

3, 5, 7, 9, 10, 11

12, 13, 14, 17

23, 26

Observação: Os números que compõem a tabela referem-se aos autores consultados
Cada uma das colunas apresenta os autores no qual determinada competência foi apurada.
Na coluna Geral estão citados os autores que efetuaram estudos sobre competências em diversas
áreas.
Na coluna Ensino estão citados os autores que efetuaram estudos específicos sobre competências
de ensino.
Na coluna Pesquisa estão citados os autores que efetuaram estudos específicos sobre competências
de pesquisa.
LISTA DE AUTORES REFERENCIADOS:
1 – Pereira e Silva (2005a, 2005b); 2- Oderich (2005); 3 – Sant’anna (2002); 4 – Bittencourt (2001);
5 – Bittencourt e Barbosa (2004); 6 – Lazzarotto (2001); 7 – Pinto (2003); 8 – Echeveste (1999);
9 – Panceri (2001); 10 – Luz (2001); 11 – Gramigna (2004); 12 – Freire (1997); 13 – Moraes (1997);
14 – Haas (1998); 15 – Labegalini (2000); 16 – Nassif (2000); 17 – Perrenoud (2000a, 2000b);
18 – Masetto (2003a; 2003b); 19 – Finck (2003); 20 – Rego (2001); 21 – Vidal (2000);
22 – Kourganoof (1990); 23 – Ubeda (2003); 24 – Leite Filho (2003); 25 – Dudziak (2004)
26 – Niederaeur (2002) e 27 – Gil (2002)
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APÊNDICE D – Questionário utilizado na tese
INTRODUÇÃO
Esta pesquisa tem finalidade exclusivamente acadêmica de uma Tese de Doutorado a ser defendida
no Departamento de Engenharia de Produção da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo.
Por favor, retorne o questionário respondido para: pesquisa-engquimica@uol.com.br
O seu questionário respondido e as informações fornecidas são confidenciais e de acesso exclusivo
deste Doutorando e de sua Orientadora.

IDENTIFICAÇÃO DO ENTREVISTADO
Por favor, preencha seus dados pessoais, dentro dos espaços nas tabelas abaixo.
DADOS PESSOAIS
Nome:
Universidade/Escola:
FORMAÇÃO ACADÊMICA
Título

Universidade/Escola

Ano

Graduação
Mestrado
Doutorado
Pós-Doutorado
PRIMEIRA PARTE – COMPETÊNCIAS PARA ENSINO E PESQUISA
Ensino e Pesquisa são os processos centrais de uma Universidade e possuem um ponto em
comum inquestionável, que é o fato de que o ator principal de ambos os processos é o
mesmo: o Docente Universitário.
As questões apresentadas têm como objetivo identificar o grau de relevância de
competências individuais de um Docente Universitário de Engenharia Química para cada um
dos dois processos. As questões do questionário estão relacionadas com competências
técnicas e comportamentais.
Por favor, leia com calma cada questão e atribua um grau a cada uma delas da forma
mais coerente possível, já que algumas questões lhe serão familiares, enquanto outras
poderão até parecer irrelevantes.
É importante ressaltar que o foco de suas respostas deve ser graduar o nível de relevância
de cada afirmação do questionário e não na forma como você se vê atuando perante cada
uma das questões colocadas.
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PARTE 1.1 – ANÁLISE DE COMPETÊNCIAS PARA O ENSINO
Cada uma das ações abaixo descreve atividades relacionadas com o papel de um PROFESSOR
UNIVERSITÁRIO.
Atribua um grau de 0 a 10 para o grau de relevância de cada uma destas ações, considerando que o
objetivo central do ENSINO é a APRENDIZAGEM DOS ALUNOS.
0
Totalmente
Irrelevante
Item
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

1

2

3

4

5

6

7

8

(Quanto mais próximo de 0, menos relevante é esta ação e
quanto mais próximo de 10, mais relevante é esta ação).

9

10
Totalmente
Relevante

Ação
Possuir sólidos conhecimentos das disciplinas ministradas.
Realizar pesquisas em áreas relacionadas com as disciplinas ministradas
Possuir conhecimentos fundamentais de conceitos didático-pedagógicos.
Participar (ou já ter participado) de cursos específicos na área didático-pedagógica.
Estabelecer um relacionamento harmônico e saudável com seus alunos
Administrar de forma equilibrada os eventuais conflitos que possam surgir na relação
com seus alunos.
Cooperar e obter cooperação de seus colegas em atividades de ensino com
objetivos comuns.
Criar soluções inovadoras nas atividades de ensino sob sua responsabilidade.
Perceber a integração e a interdependência entre um assunto ensinado e demais
assuntos de um curso de graduação ou pós-graduação.
Refletir com seus alunos sobre a relação entre aquilo que estão aprendendo e
aspectos globais da ciência e/ou da sociedade como um todo.
Ouvir, processar e compreender as diferentes necessidades dos alunos de
graduação e fornecer feedback adequado
Expressar-se bem, em especial, de forma oral, de tal modo que possa ser facilmente
compreendido pelos seus alunos.
Incentivar os seus alunos a atingirem ou superarem seus objetivos pessoais no seu
processo de aprendizagem
Influenciar os seus alunos em relação as suas responsabilidades pessoais no seu
processo de aprendizagem
Saber elaborar ementas e planos de curso de disciplinas de graduação e pósgraduação.
Saber preparar material didático de apoio às atividades de um curso.
Organizar a seqüência lógica das atividades de cada aula lecionada.
Comprometer-se com a obtenção de resultados positivos nas atividades de ensino
sob a sua responsabilidade.
Demonstrar respeito por todos os alunos.
Utilizar um critério único de avaliação para todos os seus alunos.
Ter a iniciativa pessoal de praticar ações concretas que contribuam para o
aprimoramento do processo educacional de uma forma geral.
Criar uma relação de confiança e harmonia com seus alunos que conduza a um
maior grau de abertura deles para aceitar conselhos e sugestões
Colocar-se no lugar do aluno e tentar compreender o seu comportamento pessoal,
visando poder auxiliá-lo a ser mais produtivo no seu aprendizado.
Adaptar-se a novas situações quando necessário frente a novos desafios nos
processos de ensino nos quais atua.
Estar disposto a rever o processo de ensino com base em resultados de avaliações
efetuadas.

Grau
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PARTE 1.2 - ANÁLISE DE COMPETÊNCIAS PARA A PESQUISA
Cada uma das ações abaixo descreve atividades relacionadas com o papel de um PESQUISADOR
ACADÊMICO..
Atribua um grau de 0 a 10 para o grau de relevância de cada uma destas ações, considerando que o
objetivo central da PESQUISA é a GERAÇÃO DE NOVOS CONHECIMENTOS.
0
Totalmente
Irrelevante
Item
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

1

2

3

4

5

6

7

8

(Quanto mais próximo de 0, menos relevante é esta ação e
quanto mais próximo de 10, mais relevante é esta ação).

9

10
Totalmente
Relevante

Ação
Possuir sólidos conhecimentos nas áreas de pesquisa nas quais atua.
Possuir relevante produção científica.
Conhecer os conceitos fundamentais do processo científico de pesquisa.
Participar (ou já ter participado) de curso específico de metodologia científica.
Estabelecer um relacionamento harmônico e saudável com seus diversos parceiros
na pesquisa.
Administrar de forma equilibrada os eventuais conflitos que possam surgir na relação
com seus parceiros de pesquisa.
Cooperar e obter cooperação de seus colegas nos grupos de pesquisa nos quais
atua.
Criar conceitos ou produtos inovadores nas atividades de pesquisa nas quais atua.
Perceber a integração e a interdependência entre um assunto pesquisado e demais
assuntos de interesse para a pesquisa.
Perceber o real impacto daquilo que se pesquisa sobre a ciência e/ou a sociedade
como um todo.
Ouvir, processar e compreender as diferentes necessidades de seus parceiros de
pesquisa, inclusive de seus orientados de mestrado e doutorado e fornecer feedback
adequado
Expressar-se bem, em especial, de forma escrita, de tal modo que possa ser
facilmente compreendido pela comunidade científica de uma forma geral.
Incentivar seus colegas de pesquisa a atingirem ou superarem os objetivos
individuais e organizacionais de produtividade científica estabelecidos.
Influenciar os seus colegas de pesquisa em relação as suas responsabilidades
pessoais no processo de produção cientifica.
Saber estabelecer objetivos, justificativa e metodologia de um projeto de pesquisa.
Saber definir fontes de recursos humanos, físicos e financeiros de um projeto de
pesquisa.
Saber elaborar cronograma físico-financeiro de um projeto de pesquisa.
Comprometer-se com a obtenção de resultados positivos nas atividades de pesquisa
nas quais atua
Zelar pelos diversos recursos utilizados na pesquisa, de forma especial, pelos
recursos financeiros públicos.
Respeitar integralmente as regras formais e práticas informais relacionadas à
divulgação de trabalhos científicos
Ter a iniciativa pessoal de praticar ações concretas que contribuam para o
aprimoramento do processo de pesquisa cientifica de uma forma geral.
Criar uma relação de confiança e harmonia com seus colegas de pesquisa que
conduza a um maior grau de abertura deles para aceitar conselhos e sugestões.
Colocar-se no lugar de um colega de pesquisa e tentar compreender o seu
comportamento pessoal, visando poder auxiliá-lo a ser mais produtivo em suas
pesquisas.
Reavaliar os objetivos e metodologia de um processo de pesquisa em função de
novos dados obtidos de referências bibliográficas e/ou novos resultados obtidos na
pesquisa.
Estar disposto a rever o processo de pesquisa quando confrontado com
argumentações convincentes de seus pares ou parceiros de pesquisa.

Grau
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PARTE 2 – ANÁLISE DE FATORES COMPLEMENTARES
PARTE 2.1 – FATORES COMPLEMENTARES RELACIONADOS AO ENSINO
2.1.1 – Aprimoramento das Atividades Didático-Pedagógicas
Item
1
2

Questão
Existe programa de aprimoramento das atividades didático-pedagógicas
na sua Instituição de Ensino Superior?
Você já participou de treinamentos específicos relacionados ao
aprimoramento de suas atividades didático-pedagógicas?

Sim

Não

Sim

Não

2.1.2 – Avaliação de Ensino
Item
3
4

Questão
Existe programa de avaliação das atividades de ensino na sua Instituição
de Ensino Superior?
Você já foi avaliado nas suas atividades de ensino?

PARTE 2.2 – FATORES COMPLEMENTARES RELACIONADOS À PESQUISA
2.2.1 – Aprimoramento das Atividades de Pesquisa
Item
5
6

Questão
Existe programa de aprimoramento das atividades de pesquisa na sua
Instituição de Ensino Superior?
Você já participou de treinamentos específicos relacionados ao
aprimoramento de suas atividades de pesquisa?

Sim

Não

Sim

Não

Sim

Não

2.2.2 – Avaliação da Pesquisa
Item
7
8

Questão
Existe programa de avaliação das atividades de pesquisa na sua
Instituição de Ensino Superior?
Você já foi avaliado nas suas atividades de pesquisa?

PARTE 2.3 – DESENVOLVIMENTO DE COMPETÊNCIAS
Item
9
10

Questão
Existe programa de desenvolvimento de competências comportamentais
na sua Instituição de Ensino Superior?
Você já participou de treinamentos específicos relacionados ao
desenvolvimento de competências comportamentais?
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PARTE 3 – OBSERVAÇÕES COMPLEMENTARES
Se você quiser fazer qualquer observação complementar que julgar pertinente em relação ao tema da
tese, por favor faça-o no espaço a seguir.

PARTE 4 – CONCLUSÃO E AGRADECIMENTO
Agradeço o preenchimento do questionário e me comprometo a disponibilizar todas as conclusões da
pesquisa, assim como a Tese de Doutorado, para cada um dos entrevistados que colaborarem.
Marco Antonio Carvalho Pereira
Doutorando – Departamento de Engenharia de Produção – Escola Politécnica - USP
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APÊNDICE E – Texto do primeiro e-mail enviado
Caro Professor(a) Dr(a) (nome do docente)
Ensino e Pesquisa consistem no coração da vida acadêmica de um docente universitário e
são sistemas de produção distintos, cada um deles constituídos de um conjunto de
atividades e tarefas específicas, sendo algumas delas similares a ambos os processos e
outras bastante específicas para cada um dos processos.
Sou aluno de Doutorado de Engenharia de Produção da POLI-USP e o objetivo de minha
tese é aprofundar e amadurecer a reflexão sobre as competências de docentes de
Departamentos de Engenharia Química em seus dois processos centrais: ensino e
pesquisa.
A etapa final da tese consiste no questionário em anexo, que está sendo enviado somente
para professores doutores que atuam em cursos de graduação e de pós-graduação em
Engenharia Química no Brasil.
Prezado colega, solicito a sua colaboração de participar da pesquisa, respondendo o
questionário. Informo que o tempo médio de resposta de colegas em pré-testes realizados
foi de 19 minutos.
Desde já agradeço o preenchimento do questionário e informo que disponibilizarei todos os
resultados da pesquisa assim que estiver concluída e analisada.
A resposta deve ser enviada para este e-mail: pesquisa-engquimica@uol.com.br
Prof. Msc. Marco Antonio Pereira - Doutorando
Escola de Engenharia de Lorena - USP (ex-FAENQUIL)
(Ciência e Aval) - Prof. Dra. Márcia Terra da Silva – Orientadora
Escola Politécnica – Departamento de Engenharia de Produção – USP
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APÊNDICE F – Gráfico de Caixas
ENSINO

PESQUISA

(CE)
C1E

(CP)

DIFERENÇA ENTRE
AS MÉDIAS
(CE – CP)

C1P
C2P
C3P
C4P
C5P
C6P
C7P
C8P
C9P
C10P
C11P
C12P
C13P
C14P

C2Dif
C3Dif
C4Dif
C5Dif
C6Dif
C7Dif
C8Dif
C9Dif
C10Dif
C11Dif
C12Dif
C13Dif
C14Dif

COMPETÊNCIAS
Didático-Pedagógica
Metodologia Científica
Domínio Área de Conhecimento
Relacionamento interpessoal
Trabalho em equipe
Criatividade
Visão Sistêmica
Comunicação
Liderança
Planejamento
Comprometimento
Ética
Proatividade
Empatia
Flexibilidade

C2E
C3E
C4E
C5E
C6E
C7E
C8E
C9E
C10E
C11E
C12E
C13E
C14E

Este quadro possui a nomenclatura dos três gráficos de caixas apresentados

Gráfico de Caixas com graus atríbuidos as competências de ensino
10

8

Data

6

4

2

0
C1E

C2E

C3E

C4E

C5E

C6E

C7E

C8E

C9E C10E C11E C12E C13E C14E
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APÊNDICE F – Gráfico de caixas (continuação)

Gráfico de Caixas com graus atríbuidos as competências de Pesquisa
10

8

6

4

2

0
C1P

C2P

C3P

C4P

C5P

C6P

C7P

C8P

C9P

C10P C11P C12P C13P C14P

Gráfico de Caixas da diferença entre as competências (CE-CP)
10

Data

5

0

-5

-10
C2Dif

C 3Dif

C4Dif

C 5Dif

C6Dif

C 7Dif

C8Dif

C 9Dif C 10Dif C 11Dif C12Dif C 13Dif C14Dif
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APÊNDICE G – Estatísticas básicas dos atributos mensuráveis
Atributos Mensuráveis do ENSINO
Possuir conhecimentos fundamentais de conceitos didáticopedagógicos.
Participar (ou já ter participado) de cursos específicos na
E2
área didático-pedagógica.
E3 Possuir sólidos conhecimentos das disciplinas ministradas.
Realizar pesquisas em áreas relacionadas com as
E4
disciplinas ministradas
Estabelecer um relacionamento harmônico e saudável com
E5
seus alunos
Administrar de forma equilibrada os eventuais conflitos que
E6
possam surgir na relação com seus alunos.
Cooperar e obter cooperação de seus colegas em atividades
E7
de ensino com objetivos comuns.
Criar soluções inovadoras nas atividades de ensino sob sua
E8
responsabilidade.
Perceber a integração e a interdependência entre um
E9 assunto ensinado e demais assuntos de um curso de
graduação ou pós-graduação.
Refletir com seus alunos sobre a relação entre aquilo que
E10 estão aprendendo e aspectos globais da ciência e/ou da
sociedade como um todo.
Ouvir, processar e compreender as diferentes necessidades
E11 dos alunos de graduação e fornecer feedback adequado
E1

E12
E13
E14
E15
E16
E17
E18

Expressar-se bem, em especial, de forma oral, de tal modo
que possa ser facilmente compreendido pelos seus alunos.
Incentivar os seus alunos a atingirem ou superarem seus
objetivos pessoais no seu processo de aprendizagem
Influenciar os seus alunos em relação as suas
responsabilidades pessoais no seu processo de
aprendizagem
Saber elaborar ementas e planos de curso de disciplinas de
graduação e pós-graduação.
Saber preparar material didático de apoio às atividades de
um curso.
Organizar a seqüência lógica das atividades de cada aula
lecionada.
Comprometer-se com a obtenção de resultados positivos
nas atividades de ensino sob a sua responsabilidade.

E19 Demonstrar respeito por todos os alunos.
Utilizar um critério único de avaliação para todos os seus
E20
alunos.
Ter a iniciativa pessoal de praticar ações concretas que
E21 contribuam para o aprimoramento do processo educacional
de uma forma geral.
Criar uma relação de confiança e harmonia com seus alunos
E22 que conduza a um maior grau de abertura deles para aceitar
conselhos e sugestões
Colocar-se no lugar do aluno e tentar compreender o seu
E23 comportamento pessoal, visando poder auxiliá-lo a ser mais
produtivo no seu aprendizado.
Adaptar-se a novas situações quando necessário frente a
E24 novos desafios nos processos de ensino nos quais atua.
Estar disposto a rever o processo de ensino com base em
E25 resultados de avaliações efetuadas.

Média

Desvio
Padrão

9,44

0,88

0,78

3,00

7,44

2,03

4,13

10,00

7,60

2,00

3,99

10,00

6,90

2,26

5,10

10,00

9,12

1,10

1,21

5,00

8,97

1,35

1,81

10,00

8,45

1,44

2,06

8,00

8,34

1,57

2,46

10,00

9,14

1,18

1,39

9,00

9,01

1,19

1,41

6,00

8,60

1,47

2,16

8,00

9,45

0,84

0,71

3,00

8,71

1,68

2,81

10,00

8,54

1,71

2,92

10,00

8,48

1,70

2,88

9,00

8,77

1,50

2,26

9,00

9,26

1,05

1,10

6,00

9,03

1,17

1,37

5,00

9,74

0,67

0,45

4,00

8,90

1,87

3,49

10,00

8,42

1,59

2,53

10,00

8,67

1,67

2,78

10,00

8,07

1,84

3,40

10,00

8,85

1,24

1,53

6,00

8,99

1,33

1,76

10,00

Variância Amplitude
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APÊNDICE G – Estatísticas básicas dos atributos mensuráveis
Atributos Mensuráveis da PESQUISA
P1
P2
P3
P4
P5
P6
P7
P8
P9
P10
P11
P12
P13
P14
P15
P16
P17
P18
P19
P20
P21
P22
P23
P24
P25

Conhecer os conceitos fundamentais do processo científico de
pesquisa.
Participar (ou já ter participado) de curso específico de
metodologia científica.
Possuir sólidos conhecimentos nas áreas de pesquisa nas quais
atua.
Possuir relevante produção científica.
Estabelecer um relacionamento harmônico e saudável com seus
diversos parceiros na pesquisa.
Administrar de forma equilibrada os eventuais conflitos que
possam surgir na relação com seus parceiros de pesquisa.
Cooperar e obter cooperação de seus colegas nos grupos de
pesquisa nos quais atua.
Criar conceitos ou produtos inovadores nas atividades de
pesquisa nas quais atua.
Perceber a integração e a interdependência entre um assunto
pesquisado e demais assuntos de interesse para a pesquisa.
Perceber o real impacto daquilo que se pesquisa sobre a ciência
e/ou a sociedade como um todo.
Ouvir, processar e compreender as diferentes necessidades de
seus parceiros de pesquisa, inclusive de seus orientados de
mestrado e doutorado e fornecer feedback adequado
Expressar-se bem, em especial, de forma escrita, de tal modo
que possa ser facilmente compreendido pela comunidade
científica de uma forma geral.
Incentivar seus colegas de pesquisa a atingirem ou superarem
os objetivos individuais e organizacionais de produtividade
científica estabelecidos.
Influenciar os seus colegas de pesquisa em relação as suas
responsabilidades pessoais no processo de produção cientifica.
Saber estabelecer objetivos, justificativa e metodologia de um
projeto de pesquisa.
Saber definir fontes de recursos humanos, físicos e financeiros
de um projeto de pesquisa.
Saber elaborar cronograma físico-financeiro de um projeto de
pesquisa.
Comprometer-se com a obtenção de resultados positivos nas
atividades de pesquisa nas quais atua
Zelar pelos diversos recursos utilizados na pesquisa, de forma
especial, pelos recursos financeiros públicos.
Respeitar integralmente as regras formais e práticas informais
relacionadas à divulgação de trabalhos científicos
Ter a iniciativa pessoal de praticar ações concretas que
contribuam para o aprimoramento do processo de pesquisa
cientifica de uma forma geral.
Criar uma relação de confiança e harmonia com seus colegas
de pesquisa que conduza a um maior grau de abertura deles
para aceitar conselhos e sugestões.
Colocar-se no lugar de um colega de pesquisa e tentar
compreender o seu comportamento pessoal, visando poder
auxiliá-lo a ser mais produtivo em suas pesquisas.
Reavaliar os objetivos e metodologia de um processo de
pesquisa em função de novos dados obtidos de referências
bibliográficas e/ou novos resultados obtidos na pesquisa.
Estar disposto a rever o processo de pesquisa quando
confrontado com argumentações convincentes de seus pares ou
parceiros de pesquisa.

Média

Desvio
Padrão

Variância

Amplitude

9,39

0,92

0,85

4,00

7,78

1,72

2,97

9,00

8,71

1,58

2,50

10,00

6,25

2,41

5,79

10,00

8,81

1,26

1,58

5,00

8,69

1,50

2,25

10,00

8,96

1,18

1,39

5,00

8,28

1,64

2,68

10,00

8,98

1,17

1,38

7,00

8,70

1,47

2,16

6,00

9,12

1,00

0,99

5,00

9,27

0,98

0,96

5,00

7,81

2,04

4,14

10,00

7,55

2,03

4,11

10,00

9,40

1,06

1,14

9,00

8,84

1,27

1,60

6,00

8,57

1,51

2,29

8,00

8,66

1,74

3,01

10,00

9,51

1,03

1,07

6,00

9,19

1,35

1,83

10,00

8,50

1,55

2,41

7,00

8,34

1,60

2,57

10,00

7,58

1,92

3,68

10,00

9,30

0,96

0,93

5,00

9,36

1,10

1,20

10,00
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APÊNDICE H – Estatísticas básicas das competências
Competências de ENSINO
Didático Pedagógico
Dom. Área Conhecimento
Relacionamento Interpessoal
Trabalho em Equipe
Criatividade
Visão Sistêmica
Comunicação
Liderança
Planejamento
Comprometimento
Ética
Proatividade
Empatia
Flexibilidade

Competências de PESQUISA
Metodologia Cientifica
Dom. Área Conhecimento
Relacionamento interpessoal
Trabalho em Equipe
Criatividade
Visão Sistêmica
Comunicação
Liderança
Planejamento
Comprometimento
Ética
Proatividade
Empatia
Flexibilidade

Média
7,60
8,45
9,04
8,45
8,34
9,07
9,02
8,63
8,84
9,03
9,32
8,42
8,37
8,92

Média
8,71
8,57
8,75
8,96
8,28
8,84
9,20
7,68
8,94
8,66
9,34
8,50
7,96
9,33

Desvio Padrão Variância Amplitude
2,00
3,99
10,00
1,24
1,54
6,00
1,06
1,13
5,00
1,44
2,06
8,00
1,57
2,46
10,00
1,01
1,01
5,00
0,98
0,97
5,00
1,57
2,47
10,00
1,22
1,48
6,67
1,17
1,37
5,00
1,05
1,09
5,00
1,59
2,53
10,00
1,63
2,66
10,00
1,12
1,25
5,50

Desvio Padrão Variância Amplitude
1,58
2,50
10,00
1,08
1,17
4,50
1,23
1,52
6,50
1,18
1,39
5,00
1,64
2,68
10,00
1,18
1,38
6,00
0,79
0,63
3,50
1,93
3,74
10,00
1,05
1,11
5,67
1,74
3,01
10,00
1,00
1,00
6,50
1,55
2,41
7,00
1,63
2,66
10,00
0,89
0,79
5,00

Competência
Diferença Desvio Padrão Variância Amplitude
Dom. Área Conhecimento.
-0,12
1,24
1,55
7,50
Relacionamento interpessoal
0,29
1,09
1,18
9,00
Trabalho em Equipe
-0,51
1,36
1,84
9,00
Criatividade
0,05
1,77
3,14
18,00
Visão Sistêmica
0,24
1,02
1,03
7,00
Comunicação
-0,18
0,86
0,75
6,50
Liderança
0,95
1,97
3,90
17,00
Planejamento
-0,10
1,11
1,24
8,00
Comprometimento
0,37
1,45
2,11
11,00
Ética
-0,03
1,08
1,16
8,00
Proatividade
-0,08
1,69
2,85
16,00
Empatia
0,41
1,50
2,25
14,00
Flexibilidade
-0,40
0,91
0,82
6,00
Esta última tabela apresenta a diferença entre as médias das competências (Ensino – Pesquisa)
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APÊNDICE I – Correlações entre as competências
de ensino e de pesquisa
CE1 CE2 CE3 CE4 CE5 CE6 CE7 CE8 CE9 CE10 CE11 CE12 CE13 CE14
CE1 1,00
CE2 0,28 1,00
CE3 0,49 0,25 1,00
CE4 0,43 0,26 0,55 1,00
CE5 0,33 0,34 0,28 0,40 1,00
CE6 0,30 0,28 0,27 0,45 0,55 1,00
CE7 0,36 0,22 0,54 0,50 0,47 0,57 1,00
CE8 0,37 0,05 0,51 0,43 0,16 0,35 0,45 1,00
CE9 0,25 0,25 0,35 0,43 0,29 0,38 0,35 0,31 1,00
CE10 0,32 0,25 0,44 0,43 0,40 0,45 0,49 0,35 0,52 1,00
CE11 0,17 0,26 0,25 0,23 0,06 0,11 0,21 0,23 0,11 0,20

1,00

CE12 0,24 0,21 0,36 0,54 0,36 0,36 0,44 0,28 0,34 0,37

0,33

1,00

CE13 0,39 0,19 0,57 0,52 0,44 0,44 0,58 0,60 0,32 0,41

0,27

0,57

1,00

CE14 0,37 0,26 0,49 0,57 0,41 0,44 0,51 0,50 0,43 0,53

0,23

0,45

0,57

1,00

CP1 CP2 CP3 CP4 CP5 CP6 CP7 CP8 CP9 CP10 CP11 CP12 CP13 CP14
CP1 1,00
CP2 0,37 1,00
CP3 0,32 0,13 1,00
CP4 0,37 0,12 0,60 1,00
CP5 0,22 0,34 0,20 0,23 1,00
CP6 0,24 0,31 0,50 0,36 0,47 1,00
CP7 0,16 0,29 0,53 0,42 0,32 0,59 1,00
CP8 0,48 0,29 0,45 0,42 0,29 0,38 0,30 1,00
CP9 0,22 0,18 0,47 0,43 0,30 0,48 0,52 0,33 1,00
CP10 0,17 0,29 0,33 0,20 0,36 0,51 0,44 0,36 0,55 1,00
CP11 0,29 0,30 0,29 0,37 0,23 0,38 0,43 0,39 0,39 0,46

1,00

CP12 0,48 0,28 0,43 0,39 0,30 0,55 0,43 0,44 0,42 0,38

0,50

1,00

CP13 0,47 0,19 0,60 0,54 0,22 0,47 0,37 0,65 0,41 0,35

0,41

0,63

1,00

CP14 0,44 0,28 0,51 0,49 0,31 0,54 0,47 0,44 0,45 0,41

0,47

0,48

0,50

Observação: A nomenclatura utilizada é a mesa do Apêndice F

1,00

252

APÊNDICE J – Teste t emparelhado geral entre
as competências de ensino e de pesquisa
Paired T-Test and CI: C2E; C2P: Domínio da área de Conhecimento
C2E
C2P
Difference

N
182
182
182

Mean
8,45055
8,56593
-0,115385

StDev
1,24167
1,08023
1,243940

SE Mean
0,09204
0,08007
0,092207

95% CI for mean difference: (-0,297323; 0,066554)
T-Test of mean difference = 0 (vs not = 0): T-Value = -1,25

P-Value = 0,212

Paired T-Test and CI: C3E; C3P: Relacionamento Interpessoal
C3E
C3P
Difference

N
182
182
182

Mean
9,04396
8,75000
0,293956

StDev
1,06202
1,23457
1,086134

SE Mean
0,07872
0,09151
0,080510

95% CI for mean difference: (0,135098; 0,452814)
T-Test of mean difference = 0 (vs not = 0): T-Value = 3,65

P-Value = 0,000

Paired T-Test and CI: C4E; C4P: Trabalho em equipe
C4E
C4P
Difference

N
182
182
182

Mean
8,45055
8,95604
-0,505495

StDev
1,43565
1,17912
1,357391

SE Mean
0,10642
0,08740
0,100617

95% CI for mean difference: (-0,704027; -0,306962)
T-Test of mean difference = 0 (vs not = 0): T-Value = -5,02

P-Value = 0,000

Paired T-Test and CI: C5E; C5P: Criatividade
C5E
C5P
Difference

N
182
182
182

Mean
8,33516
8,28022
0,054945

StDev
1,56720
1,63644
1,770617

SE Mean
0,11617
0,12130
0,131247

95% CI for mean difference: (-0,204026; 0,313916)
T-Test of mean difference = 0 (vs not = 0): T-Value = 0,42

P-Value = 0,676

Paired T-Test and CI: C6E; C6P: Visão Sistêmica
C6E
C6P
Difference

N
182
182
182

Mean
9,07418
8,83791
0,236264

StDev
1,00619
1,17635
1,016006

SE Mean
0,07458
0,08720
0,075311

95% CI for mean difference: (0,087663; 0,384865)
T-Test of mean difference = 0 (vs not = 0): T-Value = 3,14

P-Value = 0,002

Paired T-Test and CI: C7E; C7P: Comunicação
C7E
C7P
Difference

N
182
182
182

Mean
9,02198
9,19780
-0,175824

StDev
0,98304
0,79146
0,864824

SE Mean
0,07287
0,05867
0,064105

95% CI for mean difference: (-0,302313; -0,049335)
T-Test of mean difference = 0 (vs not = 0): T-Value = -2,74

P-Value = 0,007

Paired T-Test and CI: C8E; C8P: Liderança
C8E
C8P
Difference

N
182
182
182

Mean
8,62912
7,68132
0,947802

StDev
1,57276
1,93330
1,973938

SE Mean
0,11658
0,14331
0,146318

95% CI for mean difference: (0,659094; 1,236511)
T-Test of mean difference = 0 (vs not = 0): T-Value = 6,48

P-Value = 0,000
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Paired T-Test and CI: C9E; C9P: Planejamento
C9E
C9P
Difference

N
182
182
182

Mean
8,83700
8,93590
-0,098901

StDev
1,21669
1,05301
1,112455

SE Mean
0,09019
0,07805
0,082461

95% CI for mean difference: (-0,261609; 0,063807)
T-Test of mean difference = 0 (vs not = 0): T-Value = -1,20

P-Value = 0,232

Paired T-Test and CI: C10E; C10P: Comprometimento
C10E
C10P
Difference

N
182
182
182

Mean
9,03297
8,65934
0,373626

StDev
1,17007
1,73505
1,453883

SE Mean
0,08673
0,12861
0,107769

95% CI for mean difference: (0,160981; 0,586271)
T-Test of mean difference = 0 (vs not = 0): T-Value = 3,47

P-Value = 0,001

Paired T-Test and CI: C11E; C11P: Ética
C11E
C11P
Difference

N
182
182
182

Mean
9,31868
9,34890
-0,030220

StDev
1,04595
1,00026
1,076068

SE Mean
0,07753
0,07414
0,079763

95% CI for mean difference: (-0,187606; 0,127166)
T-Test of mean difference = 0 (vs not = 0): T-Value = -0,38

P-Value = 0,705

Paired T-Test and CI: C12E; C12P: Proatividade
C12E
C12P
Difference

N
182
182
182

Mean
8,42308
8,50000
-0,076923

StDev
1,59145
1,55115
1,686677

SE Mean
0,11797
0,11498
0,125025

95% CI for mean difference: (-0,323617; 0,169771)
T-Test of mean difference = 0 (vs not = 0): T-Value = -0,62

P-Value = 0,539

Paired T-Test and CI: C13E; C13P: Empatia
C13E
C13P
Difference

N
182
182
182

Mean
8,37088
7,95879
0,412088

StDev
1,63138
1,63177
1,500632

SE Mean
0,12093
0,12095
0,111234

95% CI for mean difference: (0,192605; 0,631571)
T-Test of mean difference = 0 (vs not = 0): T-Value = 3,70

P-Value = 0,000

Paired T-Test and CI: C14E; C14P: Flexibilidade
C14E
C14P
Difference

N
182
182
182

Mean
8,92308
9,32692
-0,403846

StDev
1,11970
0,89133
0,907511

SE Mean
0,08300
0,06607
0,067269

95% CI for mean difference: (-0,536579; -0,271113)
T-Test of mean difference = 0 (vs not = 0): T-Value = -6,00

P-Value = 0,000
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APÊNDICE L – Teste t emparelhado para análise
de lotes diferentes de respondentes
LOTE1: RESPONDENTES 1 a 116
Paired T-Test and CI: C2E; C2P
C2E
C2P
Difference

N
116
116
116

Mean
8,42241
8,64655
-0,224138

StDev
1,29649
1,08351
1,296056

SE Mean
0,12038
0,10060
0,120336

95% CI for mean difference: (-0,462500; 0,014224)
T-Test of mean difference = 0 (vs not = 0): T-Value = -1,86

P-Value = 0,065

Paired T-Test and CI: C3E; C3P
C3E
C3P
Difference

N
116
116
116

Mean
9,07328
8,78879
0,284483

StDev
1,10188
1,20353
1,077889

SE Mean
0,10231
0,11174
0,100079

95% CI for mean difference: (0,086245; 0,482721)
T-Test of mean difference = 0 (vs not = 0): T-Value = 2,84

Paired T-Test and CI: C4E; C4P
C4E
C4P
Difference

N
116
116
116

Mean
8,52586
8,92241
-0,396552

StDev
1,45937
1,25906
1,388645

P-Value = 0,005

SE Mean
0,13550
0,11690
0,128932

95% CI for mean difference: (-0,651942; -0,141161)
T-Test of mean difference = 0 (vs not = 0): T-Value = -3,08

P-Value = 0,003

Paired T-Test and CI: C5E; C5P
C5E
C5P
Difference

N
116
116
116

Mean
8,32759
8,25000
0,077586

StDev
1,69283
1,72387
2,017967

SE Mean
0,15718
0,16006
0,187363

95% CI for mean difference: (-0,293545; 0,448717)
T-Test of mean difference = 0 (vs not = 0): T-Value = 0,41

P-Value = 0,680

Paired T-Test and CI: C6E; C6P
C6E
C6P
Difference

N
116
116
116

Mean
9,09914
8,86207
0,237069

StDev
0,94689
1,18062
0,963375

SE Mean
0,08792
0,10962
0,089447

95% CI for mean difference: (0,059891; 0,414247)
T-Test of mean difference = 0 (vs not = 0): T-Value = 2,65

P-Value = 0,009

Paired T-Test and CI: C7E; C7P
C7E
C7P
Difference

N
116
116
116

Mean
9,02586
9,18103
-0,155172

StDev
1,04641
0,79235
0,958744

SE Mean
0,09716
0,07357
0,089017

95% CI for mean difference: (-0,331498; 0,021153)
T-Test of mean difference = 0 (vs not = 0): T-Value = -1,74

P-Value = 0,084
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Paired T-Test and CI: C8E; C8P
C8E
C8P
Difference

N
116
116
116

Mean
8,61207
7,61638
0,995690

StDev
1,61526
2,10936
2,227785

SE Mean
0,14997
0,19585
0,206845

95% CI for mean difference: (0,585970; 1,405409)
T-Test of mean difference = 0 (vs not = 0): T-Value = 4,81

P-Value = 0,000

Paired T-Test and CI: C9E; C9P
C9E
C9P
Difference

N
116
116
116

Mean
8,74425
8,93678
-0,192529

StDev
1,28187
1,09977
1,237225

SE Mean
0,11902
0,10211
0,114873

95% CI for mean difference: (-0,420071; 0,035014)
T-Test of mean difference = 0 (vs not = 0): T-Value = -1,68

P-Value = 0,096

Paired T-Test and CI: C10E; C10P
C10E
C10P
Difference

N
116
116
116

Mean
9,07759
8,72414
0,353448

StDev
1,15834
1,65548
1,421905

SE Mean
0,10755
0,15371
0,132021

95% CI for mean difference: (0,091941; 0,614956)
T-Test of mean difference = 0 (vs not = 0): T-Value = 2,68

P-Value = 0,009

Paired T-Test and CI: C11E; C11P
C11E
C11P
Difference

N
116
116
116

Mean
9,31897
9,39655
-0,077586

StDev
1,05583
0,95443
1,037563

SE Mean
0,09803
0,08862
0,096335

95% CI for mean difference: (-0,268408; 0,113235)
T-Test of mean difference = 0 (vs not = 0): T-Value = -0,81

P-Value = 0,422

Paired T-Test and CI: C12E; C12P
C12E
C12P
Difference

N
116
116
116

Mean
8,44828
8,56034
-0,112069

StDev
1,55672
1,49369
1,753365

SE Mean
0,14454
0,13869
0,162796

95% CI for mean difference: (-0,434536; 0,210398)
T-Test of mean difference = 0 (vs not = 0): T-Value = -0,69

P-Value = 0,493

Paired T-Test and CI: C13E; C13P
C13E
C13P
Difference

N
116
116
116

Mean
8,29741
7,95690
0,340517

StDev
1,81896
1,71638
1,680578

SE Mean
0,16889
0,15936
0,156038

95% CI for mean difference: (0,031436; 0,649598)
T-Test of mean difference = 0 (vs not = 0): T-Value = 2,18

Paired T-Test and CI: C14E; C14P
C14E
C14P
Difference

N
116
116
116

Mean
9,00862
9,27155
-0,262931

StDev
1,00430
0,92875
0,803420

P-Value = 0,031

SE Mean
0,09325
0,08623
0,074596

95% CI for mean difference: (-0,410691; -0,115171)
T-Test of mean difference = 0 (vs not = 0): T-Value = -3,52

P-Value = 0,001
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RESPONDENTES 117 a 182
Paired T-Test and CI: C2E; C2P
C2E
C2P
Difference

N
66
66
66

Mean
8,50000
8,42424
0,075758

StDev
1,14690
1,06786
1,130835

SE Mean
0,14117
0,13144
0,139196

95% CI for mean difference: (-0,202236; 0,353752)
T-Test of mean difference = 0 (vs not = 0): T-Value = 0,54

Paired T-Test and CI: C3E; C3P
C3E
C3P
Difference

N
66
66
66

Mean
8,99242
8,68182
0,310606

StDev
0,99418
1,29388
1,108586

P-Value = 0,588

SE Mean
0,12238
0,15927
0,136457

95% CI for mean difference: (0,038082; 0,583130)
T-Test of mean difference = 0 (vs not = 0): T-Value = 2,28

P-Value = 0,026

Paired T-Test and CI: C4E; C4P
C4E
C4P
Difference

N
66
66
66

Mean
8,31818
9,01515
-0,696970

StDev
1,39404
1,03020
1,288645

SE Mean
0,17159
0,12681
0,158621

95% CI for mean difference: (-1,013758; -0,380181)
T-Test of mean difference = 0 (vs not = 0): T-Value = -4,39

P-Value = 0,000

Paired T-Test and CI: C5E; C5P
C5E
C5P
Difference

N
66
66
66

Mean
8,34848
8,33333
0,015152

StDev
1,33004
1,48151
1,234036

SE Mean
0,16372
0,18236
0,151899

95% CI for mean difference: (-0,288212; 0,318515)
T-Test of mean difference = 0 (vs not = 0): T-Value = 0,10

P-Value = 0,921

Paired T-Test and CI: C6E; C6P
C6E
C6P
Difference

N
66
66
66

Mean
9,03030
8,79545
0,234848

StDev
1,10898
1,17662
1,110162

SE Mean
0,13651
0,14483
0,136651

95% CI for mean difference: (-0,038063; 0,507760)
T-Test of mean difference = 0 (vs not = 0): T-Value = 1,72

P-Value = 0,090

Paired T-Test and CI: C7E; C7P
C7E
C7P
Difference

N
66
66
66

Mean
9,01515
9,22727
-0,212121

StDev
0,86811
0,79509
0,674027

SE Mean
0,10686
0,09787
0,082967

95% CI for mean difference: (-0,377818; -0,046425)
T-Test of mean difference = 0 (vs not = 0): T-Value = -2,56

P-Value = 0,013

Paired T-Test and CI: C8E; C8P
C8E
C8P
Difference

N
66
66
66

Mean
8,65909
7,79545
0,863636

StDev
1,50680
1,58594
1,434588

SE Mean
0,18547
0,19522
0,176586

95% CI for mean difference: (0,510971; 1,216302)
T-Test of mean difference = 0 (vs not = 0): T-Value = 4,89

P-Value = 0,000
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Paired T-Test and CI: C9E; C9P
C9E
C9P
Difference

N
66
66
66

Mean
9,00000
8,93434
0,065657

StDev
1,08289
0,97353
0,833528

SE Mean
0,13329
0,11983
0,102600

95% CI for mean difference: (-0,139250; 0,270563)
T-Test of mean difference = 0 (vs not = 0): T-Value = 0,64

P-Value = 0,524

Paired T-Test and CI: C10E; C10P
C10E
C10P
Difference

N
66
66
66

Mean
8,95455
8,54545
0,409091

StDev
1,19527
1,87438
1,518879

SE Mean
0,14713
0,23072
0,186961

95% CI for mean difference: (0,035704; 0,782478)
T-Test of mean difference = 0 (vs not = 0): T-Value = 2,19

P-Value = 0,032

Paired T-Test and CI: C11E; C11P
C11E
C11P
Difference

N
66
66
66

Mean
9,31818
9,26515
0,053030

StDev
1,03640
1,07853
1,143977

SE Mean
0,12757
0,13276
0,140814

95% CI for mean difference: (-0,228194; 0,334255)
T-Test of mean difference = 0 (vs not = 0): T-Value = 0,38

P-Value = 0,708

Paired T-Test and CI: C12E; C12P
C12E
C12P
Difference

N
66
66
66

Mean
8,37879
8,39394
-0,015152

StDev
1,66193
1,65370
1,573750

SE Mean
0,20457
0,20356
0,193715

95% CI for mean difference: (-0,402028; 0,371725)
T-Test of mean difference = 0 (vs not = 0): T-Value = -0,08

P-Value = 0,938

Paired T-Test and CI: C13E; C13P
C13E
C13P
Difference

N
66
66
66

Mean
8,50000
7,96212
0,537879

StDev
1,23724
1,48404
1,117382

SE Mean
0,15229
0,18267
0,137540

95% CI for mean difference: (0,263192; 0,812566)
T-Test of mean difference = 0 (vs not = 0): T-Value = 3,91

P-Value = 0,000

Paired T-Test and CI: C14E; C14P
C14E
C14P
Difference

N
66
66
66

Mean
8,77273
9,42424
-0,651515

StDev
1,29253
0,81920
1,026457

SE Mean
0,15910
0,10084
0,126348

95% CI for mean difference: (-0,903850; -0,399181)
T-Test of mean difference = 0 (vs not = 0): T-Value = -5,16

P-Value = 0,000
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APÊNDICE M – Teste t emparelhado para docentes
com mais de 10 anos de titulação
Paired T-Test and CI: C2E; C2P
C2E
C2P
Difference

N
87
87
87

Mean
8,51149
8,60920
-0,097701

StDev
1,15380
1,16496
1,083274

SE Mean
0,12370
0,12490
0,116139

95% CI for mean difference: (-0,328578; 0,133176)
T-Test of mean difference = 0 (vs not = 0): T-Value = -0,84

P-Value = 0,403

Paired T-Test and CI: C3E; C3P
C3E
C3P
Difference

N
87
87
87

Mean
9,03448
8,75862
0,275862

StDev
0,91115
1,09667
0,926856

SE Mean
0,09769
0,11758
0,099369

95% CI for mean difference: (0,078322; 0,473402)
T-Test of mean difference = 0 (vs not = 0): T-Value = 2,78

P-Value = 0,007

Paired T-Test and CI: C4E; C4P
C4E
C4P
Difference

N
87
87
87

Mean
8,34483
8,90805
-0,563218

StDev
1,47717
1,07435
1,419967

SE Mean
0,15837
0,11518
0,152236

95% CI for mean difference: (-0,865854; -0,260582)
T-Test of mean difference = 0 (vs not = 0): T-Value = -3,70

P-Value = 0,000

Paired T-Test and CI: C5E; C5P
C5E
C5P
Difference

N
87
87
87

Mean
8,45977
8,42529
0,034483

StDev
1,41261
1,34365
1,417895

SE Mean
0,15145
0,14405
0,152014

95% CI for mean difference: (-0,267712; 0,336677)
T-Test of mean difference = 0 (vs not = 0): T-Value = 0,23

P-Value = 0,821

Paired T-Test and CI: C6E; C6P
C6E
C6P
Difference

N
87
87
87

Mean
9,03448
8,88506
0,149425

StDev
1,08046
1,09359
1,040223

SE Mean
0,11584
0,11725
0,111524

95% CI for mean difference: (-0,072276; 0,371127)
T-Test of mean difference = 0 (vs not = 0): T-Value = 1,34

P-Value = 0,184

Paired T-Test and CI: C7E; C7P
C7E
C7P
Difference

N
87
87
87

Mean
8,96552
9,17241
-0,206897

StDev
1,03932
0,80633
0,857768

SE Mean
0,11143
0,08645
0,091962

95% CI for mean difference: (-0,389712; -0,024081)
T-Test of mean difference = 0 (vs not = 0): T-Value = -2,25

P-Value = 0,027
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Paired T-Test and CI: C8E; C8P
C8E
C8P
Difference

N
87
87
87

Mean
8,77586
7,89655
0,879310

StDev
1,35277
1,50607
1,703221

SE Mean
0,14503
0,16147
0,182604

95% CI for mean difference: (0,516305; 1,242316)
T-Test of mean difference = 0 (vs not = 0): T-Value = 4,82

P-Value = 0,000

Paired T-Test and CI: C9E; C9P
C9E
C9P
Difference

N
87
87
87

Mean
8,90805
8,96169
-0,053640

StDev
1,05738
1,09311
1,064913

SE Mean
0,11336
0,11719
0,114171

95% CI for mean difference: (-0,280604; 0,173324)
T-Test of mean difference = 0 (vs not = 0): T-Value = -0,47

P-Value = 0,640

Paired T-Test and CI: C10E; C10P
C10E
C10P
Difference

N
87
87
87

Mean
9,11494
8,77011
0,344828

StDev
1,10417
1,62610
1,362518

SE Mean
0,11838
0,17434
0,146077

95% CI for mean difference: (0,054436; 0,635220)
T-Test of mean difference = 0 (vs not = 0): T-Value = 2,36

P-Value = 0,021

Paired T-Test and CI: C11E; C11P
C11E
C11P
Difference

N
87
87
87

Mean
9,29885
9,43678
-0,137931

StDev
1,03278
0,98478
1,114622

SE Mean
0,11073
0,10558
0,119500

95% CI for mean difference: (-0,375489; 0,099627)
T-Test of mean difference = 0 (vs not = 0): T-Value = -1,15

P-Value = 0,252

Paired T-Test and CI: C12E; C12P
C12E
C12P
Difference

N
87
87
87

Mean
8,37931
8,58621
-0,206897

StDev
1,64417
1,40226
1,541201

SE Mean
0,17627
0,15034
0,165234

95% CI for mean difference: (-0,535371; 0,121578)
T-Test of mean difference = 0 (vs not = 0): T-Value = -1,25

P-Value = 0,214

Paired T-Test and CI: C13E; C13P
C13E
C13P
Difference

N
87
87
87

Mean
8,40805
8,10920
0,29885

StDev
1,55804
1,34126
1,46561

SE Mean
0,16704
0,14380
0,15713

95% CI for mean difference: (-0,013514; 0,611215)
T-Test of mean difference = 0 (vs not = 0): T-Value = 1,90

P-Value = 0,061

Paired T-Test and CI: C14E; C14P
C14E
C14P
Difference

N
87
87
87

Mean
8,88506
9,38506
-0,500000

StDev
1,11986
0,86165
1,002903

SE Mean
0,12006
0,09238
0,107522

95% CI for mean difference: (-0,713748; -0,286252)
T-Test of mean difference = 0 (vs not = 0): T-Value = -4,65

P-Value = 0,000
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APÊNDICE N – Teste t emparelhado para atributos mensuráveis da
competência visão sistêmica: ensino versus pesquisa
ATRIBUTOS: E9 X P9
A – GERAL
Paired T-Test and CI: E9; P9
E9
P9
Difference

N
182
182
182

Mean
9,14286
8,98352
0,159341

StDev
1,18061
1,17278
1,199399

SE Mean
0,08751
0,08693
0,088905

95% CI for mean difference: (-0,016084; 0,334765)
T-Test of mean difference = 0 (vs not = 0): T-Value = 1,79

P-Value = 0,075

B – Respondentes 1 a 116
Paired T-Test and CI: E9; P9
E9
P9
Difference

N
116
116
116

Mean
9,22414
9,00862
0,215517

StDev
0,94258
1,14585
1,019855

SE Mean
0,08752
0,10639
0,094691

95% CI for mean difference: (0,027952; 0,403082)
T-Test of mean difference = 0 (vs not = 0): T-Value = 2,28

P-Value = 0,025

C – Respondentes 117 a 182
Paired T-Test and CI: E9; P9
E9
P9
Difference

N
66
66
66

Mean
9,00000
8,93939
0,060606

StDev
1,50895
1,22636
1,466328

SE Mean
0,18574
0,15095
0,180492

95% CI for mean difference: (-0,299862; 0,421074)
T-Test of mean difference = 0 (vs not = 0): T-Value = 0,34

P-Value = 0,738

D – AD2
Paired T-Test and CI: E9; P9
E9
P9
Difference

N
87
87
87

Mean
9,09195
9,03448
0,057471

StDev
1,30858
1,01670
1,314997

SE Mean
0,14029
0,10900
0,140982

95% CI for mean difference: (-0,222793; 0,337735)
T-Test of mean difference = 0 (vs not = 0): T-Value = 0,41

P-Value = 0,685
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ATRIBUTOS: E10 X P10

A – GERAL
Paired T-Test and CI: E10; P10
E10
P10
Difference

N
182
182
182

Mean
9,00549
8,69231
0,313187

StDev
1,18693
1,46934
1,412549

SE Mean
0,08798
0,10891
0,104705

95% CI for mean difference: (0,106587; 0,519786)
T-Test of mean difference = 0 (vs not = 0): T-Value = 2,99

P-Value = 0,003

B – Respondentes 1 a 116
Paired T-Test and CI: E10; P10
E10
P10
Difference

N
116
116
116

Mean
8,97414
8,71552
0,258621

StDev
1,24035
1,49088
1,451360

SE Mean
0,11516
0,13842
0,134755

95% CI for mean difference: (-0,008304; 0,525545)
T-Test of mean difference = 0 (vs not = 0): T-Value = 1,92

P-Value = 0,057

C – Respondentes 117 a 182
Paired T-Test and CI: E10; P10
E10
P10
Difference

N
66
66
66

Mean
9,06061
8,65152
0,409091

StDev
1,09374
1,44107
1,347103

SE Mean
0,13463
0,17738
0,165817

95% CI for mean difference: (0,077932; 0,740250)
T-Test of mean difference = 0 (vs not = 0): T-Value = 2,47

P-Value = 0,016

D – AD2
Paired T-Test and CI: E10; P10
E10
P10
Difference

N
87
87
87

Mean
8,97701
8,73563
0,241379

StDev
1,27569
1,46637
1,372195

SE Mean
0,13677
0,15721
0,147115

95% CI for mean difference: (-0,051075; 0,533834)
T-Test of mean difference = 0 (vs not = 0): T-Value = 1,64

P-Value = 0,105
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APÊNDICE O – Teste t emparelhado para atributos mensuráveis da
competência de comunicação: ensino versus pesquisa
COMUNICAÇÃO – E11 X P11
A – COMPARAÇÃO GERAL
Paired T-Test and CI: E11; P11
E11
P11
Difference

N
182
182
182

Mean
8,59890
9,12088
-0,521978

StDev
1,47112
0,99541
1,324258

SE Mean
0,10905
0,07378
0,098160

95% CI for mean difference: (-0,715664; -0,328292)
T-Test of mean difference = 0 (vs not = 0): T-Value = -5,32

P-Value = 0,000

B - Results for: Respond - Fase 1 e 2 (1-116)
Paired T-Test and CI: E11; P11
E11
P11
Difference

N
116
116
116

Mean
8,59483
9,09483
-0,500000

StDev
1,59335
1,02980
1,489091

SE Mean
0,14794
0,09561
0,138259

95% CI for mean difference: (-0,773864; -0,226136)
T-Test of mean difference = 0 (vs not = 0): T-Value = -3,62

P-Value = 0,000

C - Results for: Respond - Fases 3 e 4 (117-182)
Paired T-Test and CI: E11; P11
E11
P11
Difference

N
66
66
66

Mean
8,60606
9,16667
-0,560606

StDev
1,23884
0,93781
0,978677

SE Mean
0,15249
0,11544
0,120467

95% CI for mean difference: (-0,801195; -0,320017)
T-Test of mean difference = 0 (vs not = 0): T-Value = -4,65

P-Value = 0,000

D - Results for: AD2
Paired T-Test and CI: E11; P11
E11
P11
Difference

N
87
87
87

Mean
8,48276
9,10345
-0,620690

StDev
1,53154
0,97688
1,366045

SE Mean
0,16420
0,10473
0,146455

95% CI for mean difference: (-0,911833; -0,329546)
T-Test of mean difference = 0 (vs not = 0): T-Value = -4,24

P-Value = 0,000
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COMUNICAÇÃO – E12 X P12
A – COMPARAÇÃO GERAL
Paired T-Test and CI: E12; P12
E12
P12
Difference

N
182
182
182

Mean
9,44505
9,27473
0,170330

StDev
0,84406
0,98122
0,878597

SE Mean
0,06257
0,07273
0,065126

95% CI for mean difference: (0,041826; 0,298833)
T-Test of mean difference = 0 (vs not = 0): T-Value = 2,62

P-Value = 0,010

B - Results for: Respond - Fase 1 e 2 (1-116)
Paired T-Test and CI: E12; P12
E12
P12
Difference

N
116
116
116

Mean
9,45690
9,26724
0,189655

StDev
0,87866
0,98120
0,873910

SE Mean
0,08158
0,09110
0,081140

95% CI for mean difference: (0,028932; 0,350379)
T-Test of mean difference = 0 (vs not = 0): T-Value = 2,34

P-Value = 0,021

C - Results for: Respond - Fases 3 e 4 (117-182)
Paired T-Test and CI: E12; P12
E12
P12
Difference

N
66
66
66

Mean
9,42424
9,28788
0,136364

StDev
0,78565
0,98863
0,892470

SE Mean
0,09671
0,12169
0,109856

95% CI for mean difference: (-0,083033; 0,355760)
T-Test of mean difference = 0 (vs not = 0): T-Value = 1,24

P-Value = 0,219

D - Results for: AD2
Paired T-Test and CI: E12; P12
E12
P12
Difference

N
87
87
87

Mean
9,44828
9,24138
0,206897

StDev
0,88605
1,03391
0,916743

SE Mean
0,09499
0,11085
0,098285

95% CI for mean difference: (0,011512; 0,402281)
T-Test of mean difference = 0 (vs not = 0): T-Value = 2,11

P-Value = 0,038
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APÊNDICE P – Teste t emparelhado dos atributos mensuráveis
da competência de comunicação entre si
para o ensino e para a pesquisa
COMUNICAÇÃO – E11 X E12
A – COMPARAÇÃO GERAL
Paired T-Test and CI: E11; E12
E11
E12
Difference

N
182
182
182

Mean
8,59890
9,44505
-0,846154

StDev
1,47112
0,84406
1,373973

SE Mean
0,10905
0,06257
0,101846

95% CI for mean difference: (-1,047111; -0,645196)
T-Test of mean difference = 0 (vs not = 0): T-Value = -8,31

P-Value = 0,000

B - Results for: Respond - Fase 1 e 2 (1-116)
Paired T-Test and CI: E11; E12
E11
E12
Difference

N
116
116
116

Mean
8,59483
9,45690
-0,862069

StDev
1,59335
0,87866
1,497224

SE Mean
0,14794
0,08158
0,139014

95% CI for mean difference: (-1,137428; -0,586709)
T-Test of mean difference = 0 (vs not = 0): T-Value = -6,20

P-Value = 0,000

C - Results for: Respond - Fases 3 e 4 (117-182)
Paired T-Test and CI: E11; E12
E11
E12
Difference

N
66
66
66

Mean
8,60606
9,42424
-0,818182

StDev
1,23884
0,78565
1,135566

SE Mean
0,15249
0,09671
0,139779

95% CI for mean difference: (-1,097339; -0,539025)
T-Test of mean difference = 0 (vs not = 0): T-Value = -5,85

P-Value = 0,000

D - Results for: AD2
Paired T-Test and CI: E11; E12
E11
E12
Difference

N
87
87
87

Mean
8,48276
9,44828
-0,965517

StDev
1,53154
0,88605
1,393075

SE Mean
0,16420
0,09499
0,149353

95% CI for mean difference: (-1,262422; -0,668613)
T-Test of mean difference = 0 (vs not = 0): T-Value = -6,46

P-Value = 0,000
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COMUNICAÇÃO – P11 X P12
A – COMPARAÇÃO GERAL
Paired T-Test and CI: P11; P12
P11
P12
Difference

N
182
182
182

Mean
9,12088
9,27473
-0,153846

StDev
0,99541
0,98122
1,183898

SE Mean
0,07378
0,07273
0,087756

95% CI for mean difference: (-0,327003; 0,019311)
T-Test of mean difference = 0 (vs not = 0): T-Value = -1,75

P-Value = 0,081

B - Results for: Respond - Fase 1 e 2 (1-116)
Paired T-Test and CI: P11; P12
P11
P12
Difference

N
116
116
116

Mean
9,09483
9,26724
-0,172414

StDev
1,02980
0,98120
1,239045

SE Mean
0,09561
0,09110
0,115042

95% CI for mean difference: (-0,400291; 0,055463)
T-Test of mean difference = 0 (vs not = 0): T-Value = -1,50

P-Value = 0,137

C - Results for: Respond - Fases 3 e 4 (117-182)
Paired T-Test and CI: P11; P12
P11
P12
Difference

N
66
66
66

Mean
9,16667
9,28788
-0,121212

StDev
0,93781
0,98863
1,088615

SE Mean
0,11544
0,12169
0,133999

95% CI for mean difference: (-0,388827; 0,146403)
T-Test of mean difference = 0 (vs not = 0): T-Value = -0,90

P-Value = 0,369

D - Results for: AD2
Paired T-Test and CI: P11; P12
P11
P12
Difference

N
87
87
87

Mean
9,10345
9,24138
-0,137931

StDev
0,97688
1,03391
1,202443

SE Mean
0,10473
0,11085
0,128915

95% CI for mean difference: (-0,394206; 0,118344)
T-Test of mean difference = 0 (vs not = 0): T-Value = -1,07

P-Value = 0,288
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APÊNDICE Q – Teste t emparelhado para atributos mensuráveis da
competência de empatia: ensino versus pesquisa
EMPATIA – E22 X P22
A – COMPARAÇÃO GERAL
Paired T-Test and CI: E22; P22
E22
P22
Difference

N
182
182
182

Mean
8,66484
8,34066
0,324176

StDev
1,66630
1,60262
1,583537

SE Mean
0,12351
0,11879
0,117380

95% CI for mean difference: (0,092568; 0,555784)
T-Test of mean difference = 0 (vs not = 0): T-Value = 2,76

P-Value = 0,006

B - Results for: Respond - Fase 1 e 2 (1-116)
Paired T-Test and CI: E22; P22
E22
P22
Difference

N
116
116
116

Mean
8,54310
8,31034
0,232759

StDev
1,89458
1,69610
1,751311

SE Mean
0,17591
0,15748
0,162605

95% CI for mean difference: (-0,089331; 0,554848)
T-Test of mean difference = 0 (vs not = 0): T-Value = 1,43

P-Value = 0,155

C - Results for: Respond - Fases 3 e 4 (117-182)
Paired T-Test and CI: E22; P22
E22
P22
Difference

N
66
66
66

Mean
8,87879
8,39394
0,484848

StDev
1,14375
1,43451
1,230915

SE Mean
0,14079
0,17658
0,151515

95% CI for mean difference: (0,182252; 0,787445)
T-Test of mean difference = 0 (vs not = 0): T-Value = 3,20

P-Value = 0,002

D - Results for: AD2
Paired T-Test and CI: E22; P22
E22
P22
Difference

N
87
87
87

Mean
8,66667
8,49425
0,172414

StDev
1,58970
1,37142
1,586329

SE Mean
0,17043
0,14703
0,170072

95% CI for mean difference: (-0,165679; 0,510506)
T-Test of mean difference = 0 (vs not = 0): T-Value = 1,01

P-Value = 0,314
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EMPATIA – E23 X P23
A – COMPARAÇÃO GERAL
Paired T-Test and CI: E23; P23
E23
P23
Difference

N
182
182
182

Mean
8,07692
7,57692
0,500000

StDev
1,84319
1,91883
1,844059

SE Mean
0,13663
0,14223
0,136691

95% CI for mean difference: (0,230288; 0,769712)
T-Test of mean difference = 0 (vs not = 0): T-Value = 3,66

P-Value = 0,000

B- Results for: Respond - Fase 1 e 2 (1-116)
Paired T-Test and CI: E23; P23
E23
P23
Difference

N
116
116
116

Mean
8,05172
7,60345
0,448276

StDev
1,96864
2,01680
2,061426

SE Mean
0,18278
0,18725
0,191399

95% CI for mean difference: (0,069152; 0,827400)
T-Test of mean difference = 0 (vs not = 0): T-Value = 2,34

P-Value = 0,021

C - Results for: Respond - Fases 3 e 4 (117-182)
Paired T-Test and CI: E23; P23
E23
P23
Difference

N
66
66
66

Mean
8,12121
7,53030
0,590909

StDev
1,61260
1,74726
1,392035

SE Mean
0,19850
0,21507
0,171348

95% CI for mean difference: (0,248704; 0,933114)
T-Test of mean difference = 0 (vs not = 0): T-Value = 3,45

P-Value = 0,001

D - Results for: AD2
Paired T-Test and CI: E23; P23
E23
P23
Difference

N
87
87
87

Mean
8,14943
7,72414
0,425287

StDev
1,75558
1,60442
1,688760

SE Mean
0,18822
0,17201
0,181054

95% CI for mean difference: (0,065364; 0,785211)
T-Test of mean difference = 0 (vs not = 0): T-Value = 2,35

P-Value = 0,021
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APÊNDICE R – A aplicação do Modelo Linear Geral
para as Competências de Ensino
1 - NOMENCLATURA UTILIZADA NO MINITAB
AD = Anos de Doutorado
RE = Ranking de Ensino
A = F1 = Existe programa de aprimoramento das atividades didático-pedagógicas na sua
Instituição de Ensino Superior?
C = F3 = Você já participou de treinamentos específicos relacionados ao aprimoramento de
suas atividades didático-pedagógicas?
D = F4 = Você já foi avaliado nas suas atividades de ensino?

2 – INTERAÇÔES DE PRIMEIRA ORDEM DESCONSIDERADA
As interações de primeira ordem onde um dos grupos de docentes possuía menos de 5%
dos docentes totais da amostra original não foram consideradas.
Parâmetros estimados onde pelo menos uma das amostras é de tamanho muito pequeno
geram resultados incoerentes, com baixa precisão, e que não asseguram que as conclusões
obtidas nesta situação possam ser generalizadas.
Grupo
AD*D
A*C
A*D
C*D

Tamanho de uma das Populações
9
3
1
8

C1E – DIDÁTICO-PEDAGÓGICO
Analysis of Variance for C1E, using Adjusted
Source
DF
Seq SS
Adj SS Adj MS
F
AD
1
5,036
5,891
5,891 1,46
RE
1
0,747
0,013
0,013 0,00
A
1
0,001
2,273
2,273 0,56
C
1
6,908
2,863
2,863 0,71
D
1
9,483
9,483
9,483 2,35
Error
173 698,864 698,864
4,040
Total
178 721,039

SS for Tests
P
0,229
0,955
0,454
0,401
0,127

C2E – DOMÍNIO DA ÁREA DE CONHECIMENTO

Analysis of Variance for C2E, using Adjusted
Source
DF
Seq SS
Adj SS Adj MS
F
AD
1
0,589
0,030
0,030 0,02
RE
1
6,662
5,488
5,488 3,64
A
1
2,039
0,259
0,259 0,17
C
1
1,421
0,304
0,304 0,20
D
1
4,805
4,805
4,805 3,19
Error
173 260,831 260,831
1,508
Total
178 276,346

SS for Tests
P
0,887
0,058
0,679
0,654
0,076
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Analysis of Variance for C2E, using Adjusted
Source
DF
Seq SS
Adj SS Adj MS
F
RE
1
7,503
6,236
6,236 4,21
D
1
7,418
6,546
6,546 4,41
RE*D
1
1,361
1,361
1,361 0,92
Error
177 262,469 262,469
1,483
Total
180 278,751

SS for Tests
P
0,042
0,037
0,339

Analysis of Variance for C2E, using Adjusted SS for Tests
Source
DF
Seq SS
Adj SS Adj MS
F
P
RE
1
7,503
5,852
5,852 3,95 0,048
D
1
7,418
7,418
7,418 5,00 0,027
Error
178 263,831 263,831
1,482
Total
180 278,751

CONFIRMAÇÃO DOS FATORES INDIVIDUALMENTE
Analysis of Variance for C2E, using Adjusted SS for Tests
Source
DF
Seq SS
Adj SS Adj MS
F
P
RE
1
7,670
7,670
7,670 5,09 0,025
Error
180 271,385 271,385
1,508
Total
181 279,055
Analysis of Variance for C2E, using Adjusted SS for Tests
Source
DF
Seq SS
Adj SS Adj MS
F
P
D
1
9,069
9,069
9,069 6,02 0,015
Error
179 269,682 269,682
1,507
Total
180 278,751

A confirmação está feita.
Portanto o modelo linear geral é composto pelos dois fatores
Analysis of Variance for C2E, using Adjusted SS for Tests
Source
DF
Seq SS
Adj SS Adj MS
F
P
RE
1
7,503
5,852
5,852 3,95 0,048(HIPÓTESE NULA REJEITADA)
D
1
7,418
7,418
7,418 5,00 0,027(HIPÓTESE NULA REJEITADA)
Error
178 263,831 263,831
1,482
Total
180 278,751
S = 1,21745
Term
Constant
RE
1
D
0

R-Sq = 5,35%

R-Sq(adj) = 4,29%

Coef
8,2057

SE Coef
0,1334

T
61,50

P
0,000

0,1822

0,0917

1,99

0,048

-0,3003

0,1342

-2,24

0,027

C3E – RELACIONAMENTO INTERPESSOAL
Analysis of Variance for C3E, using Adjusted
Source
DF
Seq SS
Adj SS Adj MS
F
AD
1
0,018
0,130
0,130 0,12
RE
1
1,051
0,139
0,139 0,13
A
1
0,000
1,579
1,579 1,44
C
1
5,801
2,843
2,843 2,59
D
1
5,399
5,399
5,399 4,92
Error
173 189,873 189,873
1,098
Total
178 202,142

SS for Tests
P
0,731
0,723
0,232
0,109
0,028
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Analysis of Variance for C3E, using Adjusted SS for Tests
Source
DF
Seq SS
Adj SS Adj MS
F
P
D
1
7,579
7,579
7,579 6,90 0,009 (HIPÓTESE NULA REJEITADA)
Error
179 196,568 196,568
1,098
Total
180 204,146
S = 1,04792
Term
Constant
D
0

R-Sq = 3,71%

R-Sq(adj) = 3,17%

Coef
8,8225

SE Coef
0,1148

T
76,83

P
0,000

-0,3017

0,1148

-2,63

0,009

C4E – TRABALHO EM EQUIPE
Analysis of Variance for C4E, using Adjusted
Source
DF
Seq SS
Adj SS Adj MS
F
AD
1
2,172
4,987
4,987 2,55
RE
1
10,141
5,327
5,327 2,73
A
1
0,467
4,069
4,069 2,08
C
1
4,152
0,798
0,798 0,41
D
1
15,416
15,416 15,416 7,89
Error
173 338,088 338,088
1,954
Total
178 370,436

SS for Tests
P
0,112
0,101
0,151
0,524
0,006

Analysis of Variance for C4E, using Adjusted SS for Tests
Source
DF
Seq SS
Adj SS Adj MS
F
P
D
1
18,719
18,719 18,719 9,46 0,002 (HIPÓTESE NULA REJEITADA)
Error
179 354,033 354,033
1,978
Total
180 372,751
S = 1,40636
Term
Constant
D
0

R-Sq = 5,02%

R-Sq(adj) = 4,49%

Coef
8,0991

SE Coef
0,1541

T
52,55

P
0,000

-0,4741

0,1541

-3,08

0,002

C5E – CRIATIVIDADE

Analysis of Variance for C5E, using Adjusted
Source
DF
Seq SS
Adj SS Adj MS
F
AD
1
2,627
0,836
0,836 0,35
RE
1
3,401
3,386
3,386 1,42
A
1
0,461
0,167
0,167 0,07
C
1
1,318
4,712
4,712 1,98
D
1
15,370
15,370 15,370 6,44
Error
173 412,711 412,711
2,386
Total
178 435,888

SS for Tests
P
0,555
0,235
0,792
0,162
0,012
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Analysis of Variance for C5E, using Adjusted SS for Tests
Source
DF
Seq SS
Adj SS Adj MS
F
P
D
1
13,810
13,810 13,810 5,74 0,018 (HIPÓTESE NULA REJEITADA)
Error
179 430,300 430,300
2,404
Total
180 444,110
S = 1,55046
Term
Constant
D
0

R-Sq = 3,11%

R-Sq(adj) = 2,57%

Coef
8,0322

SE Coef
0,1699

T
47,27

P
0,000

-0,4072

0,1699

-2,40

0,018

C6E – VISÃO SISTÊMICA

Analysis of Variance for C6E, using Adjusted SS for Tests
Source
DF
Seq SS
Adj SS Adj MS
F
P
AD
1
0,3664
0,2897 0,2897 0,30 0,588
RE
1
0,9622
1,6702 1,6702 1,70 0,194
A
1
0,2321
1,0690 1,0690 1,09 0,298
C
1
0,2417
0,0463 0,0463 0,05 0,828
D
1
6,4061
6,4061 6,4061 6,52 0,012
Error
173 169,8670 169,8670 0,9819
Total
178 178,0754
Analysis of Variance for C6E, using Adjusted SS for Tests
Source
DF
Seq SS
Adj SS Adj MS
F
P
D
1
6,5279
6,5279 6,5279 6,64 0,011 (HIPÓTESE NULA REJEITADA)
Error
179 175,8588 175,8588 0,9825
Total
180 182,3867
S = 0,991187
Term
Constant
D
0

R-Sq = 3,58%

R-Sq(adj) = 3,04%

Coef
8,8633

SE Coef
0,1086

T
81,60

P
0,000

-0,2800

0,1086

-2,58

0,011

C7E – COMUNICAÇÃO

Analysis of Variance for C7E, using Adjusted SS for Tests
Source
DF
Seq SS
Adj SS Adj MS
F
P
AD
1
0,7198
0,6068 0,6068 0,67 0,414
RE
1
0,5855
1,9897 1,9897 2,20 0,140
A
1
2,5186
5,4289 5,4289 6,00 0,015
C
1
1,8154
0,4370 0,4370 0,48 0,488
D
1
5,4620
5,4620 5,4620 6,04 0,015
Error
173 156,4797 156,4797 0,9045
Total
178 167,5810

Não foi rodada a interação entre A*D pois uma das amostras possui 1 docente.
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Analysis of Variance for C7E, using Adjusted SS for Tests
Source
DF
Seq SS
Adj SS Adj MS
F
P
A
1
1,9562
3,8281 3,8281 4,21 0,042
D
1
5,7729
5,7729 5,7729 6,36 0,013
Error
176 159,8520 159,8520 0,9082
Total
178 167,5810

CONFIRMAÇÃO DOS FATORES INDIVIDUALMENTE
Analysis of Variance for C7E, using Adjusted SS for Tests
Source
DF
Seq SS
Adj SS Adj MS
F
P
A
1
1,6853
1,6853 1,6853 1,80 0,182 (HIPÓTESE NULA CONFIRMADA)
Error
178 166,8299 166,8299 0,9372
Total
179 168,5153
Analysis of Variance for C7E, using Adjusted SS for Tests
Source
DF
Seq SS
Adj SS Adj MS
F
P
D
1
5,7049
5,7049 5,7049 6,07 0,015(HIPÓTESE NULA REJEITADA)
Error
179 168,2454 168,2454 0,9399
Total
180 173,9503
S = 0,969494
Term
Constant
D
0

R-Sq = 3,28%

R-Sq(adj) = 2,74%

Coef
8,8242

SE Coef
0,1062

T
83,06

P
0,000

-0,2617

0,1062

-2,46

0,015

C8E – LIDERANÇA

Analysis of Variance for C8E, using Adjusted
Source
DF
Seq SS
Adj SS Adj MS
F
AD
1
3,538
3,976
3,976 1,66
RE
1
2,258
6,354
6,354 2,65
A
1
15,642
20,594 20,594 8,59
C
1
1,982
0,471
0,471 0,20
D
1
6,041
6,041
6,041 2,52
Error
173 414,703 414,703
2,397
Total
178 444,165

SS for Tests
P
0,200
0,105
0,004
0,658
0,114

Analysis of Variance for C8E, using Adjusted SS for Tests
Source
DF
Seq SS
Adj SS Adj MS
F
P
A
1
13,264
13,264 13,264 5,47 0,020 (HIPÓTESE NULA REJEITADA)
Error
178 431,652 431,652
2,425
Total
179 444,915
S = 1,55724
Term
Constant
A
0

R-Sq = 2,98%

R-Sq(adj) = 2,44%

Coef
8,5644

SE Coef
0,1201

T
71,34

P
0,000

0,2808

0,1201

2,34

0,020
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C9E – PLANEJAMENTO

Analysis of Variance for C9E, using Adjusted
Source
DF
Seq SS
Adj SS Adj MS
F
AD
1
0,921
0,340
0,340 0,24
RE
1
0,795
0,479
0,479 0,33
A
1
0,749
0,010
0,010 0,01
C
1
0,182
0,233
0,233 0,16
D
1
10,795
10,795 10,795 7,46
Error
173 250,196 250,196
1,446
Total
178 263,639

SS for Tests
P
0,628
0,566
0,934
0,688
0,007

Analysis of Variance for C9E, using Adjusted SS for Tests
Source
DF
Seq SS
Adj SS Adj MS
F
P
D
1
11,757
11,757 11,757 8,24 0,005 (HIPÖTESE NULA REJEITADA)
Error
179 255,493 255,493
1,427
Total
180 267,250
S = 1,19471
Term
Constant
D
0

R-Sq = 4,40%

R-Sq(adj) = 3,87%

Coef
8,5563

SE Coef
0,1309

T
65,35

P
0,000

-0,3758

0,1309

-2,87

0,005

C10E– COMPROMETIMENTO

Analysis of Variance for C10E, using Adjusted
Source
DF
Seq SS
Adj SS Adj MS
F
AD
1
0,974
0,644
0,644
0,50
RE
1
0,121
1,122
1,122
0,88
A
1
1,845
5,502
5,502
4,31
C
1
1,290
0,002
0,002
0,00
D
1
17,660
17,660 17,660 13,83
Error
173 220,836 220,836
1,277
Total
178 242,726

SS for Tests
P
0,478
0,350
0,039
0,965
0,000

Não foi rodada a interação entre A*D pois uma das amostras possui 1 docente.
Analysis of Variance for C10E, using Adjusted SS for Tests
Source
DF
Seq SS
Adj SS Adj MS
F
P
A
1
1,767
5,606
5,606
4,44 0,037
D
1
18,571
18,571 18,571 14,70 0,000
Error
176 222,388 222,388
1,264
Total
178 242,726

CONFIRMAÇÃO DOS FATORES INDIVIDUALMENTE
Analysis of Variance for C10E, using Adjusted SS for Tests
Source
DF
Seq SS
Adj SS Adj MS
F
P
A
1
1,761
1,761
1,761 1,30 0,256 (HIPÓTESE NULA CONFIRMADA)
Error
178 240,967 240,967
1,354
Total
179 242,728
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Analysis of Variance for C10E, using Adjusted SS for Tests
Source
DF
Seq SS
Adj SS Adj MS
F
P
D
1
15,212
15,212 15,212 11,71 0,001 (HIPÓTESE NULA REJEITADA)
Error
179 232,589 232,589
1,299
Total
180 247,801
S = 1,13990
Term
Constant
D
0

R-Sq = 6,14%

R-Sq(adj) = 5,61%

Coef
8,7191

SE Coef
0,1249

T
69,80

P
0,000

-0,4274

0,1249

-3,42

0,001

C11E – ÉTICA

Analysis of Variance for C11E, using Adjusted SS for Tests
Source
DF
Seq SS
Adj SS Adj MS
F
P
AD
1
0,048
0,058
0,058 0,05 0,817
RE
1
0,020
0,324
0,324 0,30 0,585
A
1
0,966
4,025
4,025 3,71 0,056
C
1
5,235
3,118
3,118 2,88 0,092
D
1
2,571
2,571
2,571 2,37 0,125
Error
173 187,576 187,576
1,084
Total
178 196,416

Não foi rodada a interação entre A*C pois uma das amostras possui 3 docentes.
Analysis of Variance for C11E, using Adjusted SS for Tests
Source
DF
Seq SS
Adj SS Adj MS
F
P
A
1
0,962
2,896
2,896 2,68 0,104
C
1
5,039
5,039
5,039 4,66 0,032
Error
176 190,415 190,415
1,082
Total
178 196,416
Analysis of Variance for C11E, using Adjusted SS for Tests
Source
DF
Seq SS
Adj SS Adj MS
F
P
C
1
3,105
3,105
3,105 2,84 0,094 (HIPÓTESE NULA CONFIRMADA)
Error
177 193,311 193,311
1,092
Total
178 196,416

C12E – PROATIVIDADE

Analysis of Variance for C12E, using Adjusted
Source
DF
Seq SS
Adj SS Adj MS
F
AD
1
0,197
0,846
0,846
0,35
RE
1
1,454
0,163
0,163
0,07
A
1
0,115
3,359
3,359
1,37
C
1
3,329
0,114
0,114
0,05
D
1
27,203
27,203 27,203 11,12
Error
173 423,111 423,111
2,446
Total
178 455,408

SS for Tests
P
0,557
0,797
0,243
0,829
0,001
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Analysis of Variance for C12E, using Adjusted SS for Tests
Source
DF
Seq SS
Adj SS Adj MS
F
P
D
1
23,413
23,413 23,413 9,64 0,002 (HIPÓTESE NULA REJEITADA)
Error
179 434,675 434,675
2,428
Total
180 458,088
S = 1,55832
Term
Constant
D
0

R-Sq = 5,11%

R-Sq(adj) = 4,58%

Coef
8,0303

SE Coef
0,1708

T
47,02

P
0,000

-0,5303

0,1708

-3,11

0,002

C13E – EMPATIA
Analysis of Variance for C13E, using Adjusted
Source
DF
Seq SS
Adj SS Adj MS
F
AD
1
0,262
0,000
0,000
0,00
RE
1
0,303
0,072
0,072
0,03
A
1
4,912
9,397
9,397
3,73
C
1
0,059
1,834
1,834
0,73
D
1
34,069
34,069 34,069 13,53
Error
173 435,561 435,561
2,518
Total
178 475,165

SS for Tests
P
0,998
0,866
0,055
0,395
0,000

Não foi rodada a interação entre A*D pois uma das amostras possui 1 docente.

Analysis of Variance for C13E,
Source
DF
Seq SS
Adj SS
A
1
5,282
13,315
D
1
32,238
32,238
Error
176 437,645 437,645
Total
178 475,165

using Adjusted SS for Tests
Adj MS
F
P
13,315
5,35 0,022
32,238 12,96 0,000
2,487

CONFIRMAÇÃO DOS FATORES INDIVIDUALMENTE
Analysis of Variance for C13E, using Adjusted SS for Tests
Source
DF
Seq SS
Adj SS Adj MS
F
P
A
1
4,957
4,957
4,957 1,87 0,173 (HIPÓTESE NULA CONFIRMADA)
Error
178 470,604 470,604
2,644
Total
179 475,561
Analysis of Variance for C13E, using Adjusted SS for Tests
Source
DF
Seq SS
Adj SS Adj MS
F
P
D
1
22,866
22,866 22,866 8,93 0,003 (HIPÓTESE NULA REJEITADA)
Error
179 458,452 458,452
2,561
Total
180 481,318
S = 1,60037
Term
Constant
D
0

R-Sq = 4,75%

R-Sq(adj) = 4,22%

Coef
7,9824

SE Coef
0,1754

T
45,52

P
0,000

-0,5240

0,1754

-2,99

0,003
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C14E – FLEXIBILIDADE

Analysis of Variance for C14E, using Adjusted SS for Tests
Source
DF
Seq SS
Adj SS Adj MS
F
P
AD
1
0,195
0,302
0,302 0,24 0,623
RE
1
0,118
0,215
0,215 0,17 0,678
A
1
0,067
0,239
0,239 0,19 0,662
C
1
0,186
1,215
1,215 0,97 0,325
D
1
6,386
6,386
6,386 5,12 0,025
Error
173 215,623 215,623
1,246
Total
178 222,575
Analysis of Variance for C14E, using Adjusted SS for Tests
Source
DF
Seq SS
Adj SS Adj MS
F
P
D
1
4,345
4,345
4,345 3,51 0,063 (HIPÖTESE NULA CONFIRMADA)
Error
179 221,412 221,412
1,237
Total
180 225,757
S = 1,11218
Term
Constant
D
0

R-Sq = 1,92%

R-Sq(adj) = 1,38%

Coef
8,7493

SE Coef
0,1219

T
71,79

P
0,000

-0,2284

0,1219

-1,87

0,063
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APÊNDICE S – A aplicação do Modelo Linear Geral
para as Competências de Pesquisa
1 - NOMENCLATURA UTILIZADA NO MINITAB
AD = Anos de Doutorado
RP = Ranking de Pesquisa
E = F5 = Existe programa de aprimoramento das atividades de pesquisa na sua Instituição
de Ensino Superior?
G = F7 = Existe programa de avaliação das atividades de pesquisa na sua Instituição de
Ensino Superior?
H = F8 = Você já foi avaliado nas suas atividades de pesquisa?

2 – INTERAÇÔES DE PRIMEIRA ORDEM DESCONSIDERADA
As interações de primeira ordem onde um dos grupos de docentes possuía menos de 5%
dos docentes totais da amostra original não foram consideradas.
Parâmetros estimados onde pelo menos uma das amostras é de tamanho muito pequeno
geram resultados incoerentes, com baixa precisão, e que não asseguram que as conclusões
obtidas nesta situação possam ser generalizadas.
Grupo
RP*E
E*G
E*H
G*H

Tamanho de uma das Populações
9
5
1
2

3 – RESULTADOS DOS TESTES EFETUADOS

C1P – METODOLOGIA CIENTÍFICA

Analysis of Variance for C1P, using Adjusted
Source
DF
Seq SS
Adj SS Adj MS
F
AD
1
7,123
4,742
4,742 1,90
RP
1
0,849
0,966
0,966 0,39
E
1
0,319
0,012
0,012 0,00
G
1
5,089
0,106
0,106 0,04
H
1
2,107
2,107
2,107 0,84
Error
167 416,883 416,883
2,496
Total
172 432,370

SS for Tests
P
0,170
0,535
0,944
0,837
0,360

C2P – DOMÍNIO DA ÁREA DE CONHECIMENTO
Analysis of Variance for C2P, using Adjusted
Source
DF
Seq SS
Adj SS Adj MS
F
AD
1
0,255
0,051
0,051 0,04
RP
1
0,200
0,384
0,384 0,33
E
1
0,176
0,017
0,017 0,01
G
1
6,059
1,898
1,898 1,62
H
1
0,065
0,065
0,065 0,06
Error
167 195,077 195,077
1,168
Total
172 201,832

SS for Tests
P
0,835
0,567
0,903
0,204
0,814
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C3P – RELACIONAMENTO INTERPESSOAL

Analysis of Variance for C3P, using Adjusted
Source
DF
Seq SS
Adj SS Adj MS
F
AD
1
0,018
0,099
0,099 0,06
RP
1
0,591
0,546
0,546 0,35
E
1
0,002
0,002
0,002 0,00
G
1
0,018
0,065
0,065 0,04
H
1
0,048
0,048
0,048 0,03
Error
167 263,133 263,133
1,576
Total
172 263,809

C4P – TRABALHO EM EQUIPE

Analysis of Variance for C4P, using Adjusted
Source
DF
Seq SS
Adj SS Adj MS
F
AD
1
0,154
0,246
0,246 0,18
RP
1
0,315
0,503
0,503 0,36
E
1
0,027
0,001
0,001 0,00
G
1
0,176
2,272
2,272 1,63
H
1
2,598
2,598
2,598 1,86
Error
167 233,264 233,264
1,397
Total
172 236,532

C5P – CRIATIVIDADE

Analysis of Variance for C5P, using Adjusted
Source
DF
Seq SS
Adj SS Adj MS
F
AD
1
4,163
2,844
2,844 1,07
RP
1
2,097
2,824
2,824 1,06
E
1
4,942
3,275
3,275 1,23
G
1
9,288
12,403 12,403 4,66
H
1
4,188
4,188
4,188 1,58
Error
167 444,004 444,004
2,659
Total
172 468,682

SS for Tests
P
0,802
0,557
0,973
0,840
0,862

SS for Tests
P
0,675
0,549
0,983
0,204
0,174

SS for Tests
P
0,302
0,304
0,269
0,032
0,211

Analysis of Variance for C5P, using Adjusted SS for Tests
Source
DF
Seq SS
Adj SS Adj MS
F
P
G
1
9,910
9,910
9,910 3,77 0,054 (HIPÓTESE NULA CONFIRMADA)
Error
176 462,045 462,045
2,625
Total
177 471,955
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C6P – VISÃO SISTÊMICA

Analysis of Variance for C6P, using Adjusted
Source
DF
Seq SS
Adj SS Adj MS
F
AD
1
0,178
0,488
0,488 0,36
RP
1
1,070
0,555
0,555 0,41
E
1
0,382
0,409
0,409 0,30
G
1
2,686
10,072 10,072 7,36
H
1
7,642
7,642
7,642 5,58
Error
167 228,634 228,634
1,369
Total
172 240,592

SS for Tests
P
0,551
0,525
0,585
0,007
0,019

Não foi rodada a interação entre G*H pois uma das amostras possui 2 docentes.

Analysis of Variance for C6P, using Adjusted SS for Tests
Source
DF
Seq SS
Adj SS Adj MS
F
P
G
1
2,965
10,648 10,648 7,89 0,006
H
1
7,838
7,838
7,838 5,81 0,017
Error
173 233,356 233,356
1,349
Total
175 244,159

CONFIRMAÇÃO DOS FATORES INDIVIDUALMENTE
Analysis of Variance for C6P, using Adjusted SS for Tests
Source
DF
Seq SS
Adj SS Adj MS
F
P
G
1
2,808
2,808
2,808 2,05 0,154 (HIPÓTESE NULA CONFIRMADA)
Error
176 241,497 241,497
1,372
Total
177 244,305
Analysis of Variance for C6P, using Adjusted SS for Tests
Source
DF
Seq SS
Adj SS Adj MS
F
P
H
1
0,002
0,002
0,002 0,00 0,968 (HIPÓTESE NULA CONFIRMADA)
Error
177 248,970 248,970
1,407
Total
178 248,972

Observação: Este caso é um dos mais demonstrativos da razão da estratégia adotada no
modelo linear geral.
Caso a equação do modelo linear geral fosse montada com os dois fatores primários G(F7)
e H(F8) eles indicariam significância estatística.
Quando se roda cada uma dos fatores individualmente o que se percebe é que na realidade
ela não existe.
As médias para F7 são 8,68 para os docentes que responderam sim e 8,94 para os
docentes que responderam não.
As médias para o fator F8 são 8,83 para os docentes que responderam sim e 8,84 para os
docentes que responderam não.
Como se percebe para F8 praticamente não existe diferença, o que só se constata de fato
quando se analisa o fator individualmente.
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C7P – COMUNICAÇÃO

Analysis of Variance for C7P, using Adjusted SS for Tests
Source
DF
Seq SS
Adj SS Adj MS
F
P
AD
1
0,0217
0,0985 0,0985 0,15 0,696
RP
1
0,4704
0,4758 0,4758 0,74 0,391
E
1
0,0001
0,0002 0,0002 0,00 0,986
G
1
0,0145
0,0057 0,0057 0,01 0,925
H
1
0,0000
0,0000 0,0000 0,00 0,998
Error
167 107,6377 107,6377 0,6445
Total
172 108,1445

C8P – LIDERANÇA
Analysis of Variance for C8P, using Adjusted
Source
DF
Seq SS
Adj SS Adj MS
F
AD
1
7,712
9,902
9,902 2,59
RP
1
6,157
5,478
5,478 1,43
E
1
0,459
0,018
0,018 0,00
G
1
4,914
1,063
1,063 0,28
H
1
0,251
0,251
0,251 0,07
Error
167 638,804 638,804
3,825
Total
172 658,298

C9P – PLANEJAMENTO

Analysis of Variance for C9P, using Adjusted
Source
DF
Seq SS
Adj SS Adj MS
F
AD
1
0,085
0,001
0,001 0,00
RP
1
2,194
2,018
2,018 1,77
E
1
0,761
0,795
0,795 0,70
G
1
0,001
0,041
0,041 0,04
H
1
0,084
0,084
0,084 0,07
Error
167 190,519 190,519
1,141
Total
172 193,644

C10P – COMPROMETIMENTO

SS for Tests
P
0,110
0,233
0,945
0,599
0,798

SS for Tests
P
0,981
0,185
0,405
0,849
0,786

Analysis of Variance for C10P, using Adjusted SS for Tests
Source
DF
Seq SS
Adj SS Adj MS
F
P
AD
1
2,086
2,149
2,149 0,68 0,411
RP
1
0,003
0,002
0,002 0,00 0,982
E
1
2,382
1,719
1,719 0,54 0,462
G
1
0,294
0,006
0,006 0,00 0,967
H
1
0,299
0,299
0,299 0,09 0,759
Error
167 527,490 527,490
3,159
Total
172 532,555
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C11P – ÉTICA

Analysis of Variance for C11P, using Adjusted SS for Tests
Source
DF
Seq SS
Adj SS Adj MS
F
P
AD
1
1,305
1,801
1,801 1,73 0,190
RP
1
0,653
0,499
0,499 0,48 0,489
E
1
0,170
0,211
0,211 0,20 0,653
G
1
0,266
1,612
1,612 1,55 0,215
H
1
1,493
1,493
1,493 1,44 0,232
Error
167 173,492 173,492
1,039
Total
172 177,379

C12P – PROATIVIDADE

Analysis of Variance for C12P, using Adjusted SS for Tests
Source
DF
Seq SS
Adj SS Adj MS
F
P
AD
1
0,910
1,800
1,800 0,74 0,390
RP
1
2,209
1,917
1,917 0,79 0,375
E
1
7,444
4,458
4,458 1,84 0,177
G
1
8,311
4,658
4,658 1,92 0,167
H
1
0,169
0,169
0,169 0,07 0,792
Error
167 404,171 404,171
2,420
Total
172 423,214

C13P – EMPATIA
Analysis of Variance for C13P, using Adjusted SS for Tests
Source
DF
Seq SS
Adj SS Adj MS
F
P
AD
1
4,637
7,058
7,058 2,62 0,108
RP
1
5,628
4,999
4,999 1,85 0,175
E
1
1,270
0,739
0,739 0,27 0,601
G
1
2,707
2,678
2,678 0,99 0,320
H
1
0,578
0,578
0,578 0,21 0,644
Error
167 450,293 450,293
2,696
Total
172 465,113

C14P – FLEXIBILIDADE

Analysis of Variance for C14P, using Adjusted SS for Tests
Source
DF
Seq SS
Adj SS Adj MS
F
P
AD
1
0,6329
0,4661 0,4661 0,57 0,450
RP
1
0,0005
0,0100 0,0100 0,01 0,912
E
1
0,0019
0,0423 0,0423 0,05 0,820
G
1
1,6851
0,8622 0,8622 1,06 0,304
H
1
0,0166
0,0166 0,0166 0,02 0,887
Error
167 135,6082 135,6082 0,8120
Total
172 137,9451
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APÊNDICE T – A aplicação do Modelo Linear Geral para
a diferença entre as médias da competência de ensino
e da competência de pesquisa (CE – CP)
1 - NOMENCLATURA UTILIZADA NO MINITAB
AD = Anos de Doutorado
RE =.Ranking de Ensino
RP = Ranking de Pesquisa
A = F1 = Existe programa de aprimoramento das atividades didático-pedagógicas na sua
Instituição de Ensino Superior?
C = F3 = Você já participou de treinamentos específicos relacionados ao aprimoramento de
suas atividades didático-pedagógicas?
D = F4 = Você já foi avaliado nas suas atividades de ensino?
E = F5 = Existe programa de aprimoramento das atividades de pesquisa na sua Instituição
de Ensino Superior?
G = F7 = Existe programa de avaliação das atividades de pesquisa na sua Instituição de
Ensino Superior?
H = F8 = Você já foi avaliado nas suas atividades de pesquisa?
2 – INTERAÇÔES DE PRIMEIRA ORDEM DESCONSIDERADA
As interações de primeira ordem onde um dos grupos de docentes possuía menos de 5%
dos docentes totais da amostra original não foram consideradas.
Parâmetros estimados onde pelo menos uma das amostras é de tamanho muito pequeno
geram resultados incoerentes, com baixa precisão, e que não asseguram que as conclusões
obtidas nesta situação possam ser generalizadas.
Grupo
AD*D
RP*D
RP*E
A*C
A*D
C*D
C*E
D*E
D*G
E*G
E*H
G*H

Tamanho de uma das Populações
9
9
9
3
1
8
3
2
9
5
1
2
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3 – RESULTADOS DOS TESTES EFETUADOS

C2Dif – DOMÍNIO DA ÁREA DE CONHECIMENTO

Analysis of Variance for C2Dif, using Adjusted SS for Tests
Source
DF
Seq SS
Adj SS Adj MS
F
P
AD
1
0,041
0,000
0,000 0,00 0,988
RE
1
0,469
1,526
1,526 0,97 0,326
RP
1
0,155
0,012
0,012 0,01 0,932
A
1
6,214
7,347
7,347 4,67 0,032
C
1
4,595
6,199
6,199 3,94 0,049
D
1
2,646
3,409
3,409 2,17 0,143
E
1
1,305
1,404
1,404 0,89 0,346
G
1
1,394
2,138
2,138 1,36 0,245
H
1
0,834
0,834
0,834 0,53 0,467
Error
163 256,260 256,260
1,572
Total
172 273,913

Não foi rodada a interação entre A*C pois uma das amostras possui 3 docentes.
Analysis of Variance for C2Dif, using Adjusted SS for Tests
Source
DF
Seq SS
Adj SS Adj MS
F
P
A
1
5,310
7,859
7,859 5,11 0,025
C
1
3,410
3,410
3,410 2,22 0,138
Error
176 270,545 270,545
1,537
Total
178 279,265
Analysis of Variance for C2Dif, using Adjusted SS for Tests
Source
DF
Seq SS
Adj SS Adj MS
F
P
A
1
5,310
5,310
5,310 3,45 0,065
(HIPÓTESE NULA CONFIRMADA)
Error
178 273,968 273,968
1,539
Total
179 279,278

C3Dif – RELACIONAMENTO INTERPESSOAL

Analysis of Variance for C3Dif, using Adjusted SS for Tests
Source
DF
Seq SS
Adj SS Adj MS
F
P
AD
1
0,002
0,011
0,011
0,01 0,920
RE
1
1,504
0,275
0,275
0,24 0,623
RP
1
0,853
0,006
0,006
0,01 0,942
A
1
2,525
0,009
0,009
0,01 0,930
C
1
16,227
14,219 14,219 12,54 0,001
D
1
0,114
0,035
0,035
0,03 0,861
E
1
0,002
0,018
0,018
0,02 0,899
G
1
0,422
0,032
0,032
0,03 0,867
H
1
0,104
0,104
0,104
0,09 0,763
Error
163 184,832 184,832
1,134
Total
172 206,587
Analysis of Variance for C3Dif, using Adjusted SS for Tests
Source
DF
Seq SS
Adj SS Adj MS
F
P
C
1
20,488
20,488 20,488 19,29 0,000 (HIPÓTESE NULA REJEITADA)
Error
177 187,945 187,945
1,062
Total
178 208,433
S = 1,03046
Term
Constant
C
0

R-Sq = 9,83%

R-Sq(adj) = 9,32%

Coef
0,08199

SE Coef
0,09014

T
0,91

P
0,364

-0,39595

0,09014

-4,39

0,000
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C4Dif – TRABALHO EM EQUIPE

Analysis of Variance for C4Dif, using Adjusted SS for Tests
Source
DF
Seq SS
Adj SS Adj MS
F
P
AD
1
0,768
1,410
1,410 0,77 0,382
RE
1
5,241
3,237
3,237 1,77 0,186
RP
1
0,324
0,095
0,095 0,05 0,820
A
1
2,149
0,048
0,048 0,03 0,871
C
1
1,796
0,035
0,035 0,02 0,891
D
1
13,015
13,299 13,299 7,26 0,008
E
1
2,894
2,929
2,929 1,60 0,208
G
1
0,430
0,506
0,506 0,28 0,600
H
1
0,140
0,140
0,140 0,08 0,783
Error
163 298,480 298,480
1,831
Total
172 325,237

Analysis of Variance for C4Dif, using Adjusted SS for Tests
Source
DF
Seq SS
Adj SS Adj MS
F
P
D
1
19,087
19,087 19,087 10,88 0,001 (HIPÓTESE NULA REJEITADA)
Error
179 314,161 314,161
1,755
Total
180 333,249
S = 1,32480
Term
Constant
D
0

R-Sq = 5,73%

R-Sq(adj) = 5,20%

Coef
-0,8546

SE Coef
0,1452

T
-5,89

P
0,000

-0,4788

0,1452

-3,30

0,001

C5Dif – CRIATIVIDADE
Analysis of Variance for C5Dif, using Adjusted SS for Tests
Source
DF
Seq SS
Adj SS Adj MS
F
P
AD
1
0,445
1,152
1,152 0,36 0,548
RE
1
0,011
0,887
0,887 0,28 0,598
RP
1
1,609
0,967
0,967 0,30 0,582
A
1
0,802
5,346
5,346 1,68 0,197
C
1
11,456
5,555
5,555 1,75 0,188
D
1
3,419
0,865
0,865 0,27 0,603
E
1
2,440
1,201
1,201 0,38 0,540
G
1
13,826
14,863 14,863 4,67 0,032
H
1
3,566
3,566
3,566 1,12 0,291
Error
163 518,449 518,449
3,181
Total
172 556,023
Analysis of Variance for C5Dif, using Adjusted SS for Tests
Source
DF
Seq SS
Adj SS Adj MS
F
P
G
1
20,124
20,124 20,124 6,48 0,012 (HIPÓTESE NULA REJEITADA)
Error
176 546,196 546,196
3,103
Total
177 566,320
S = 1,76164
Term
Constant
G
0

R-Sq = 3,55%

R-Sq(adj) = 3,01%

Coef
0,1777

SE Coef
0,1397

T
1,27

P
0,205

0,3556

0,1397

2,55

0,012
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C6Dif – VISÃO SISTÊMICA

Analysis of Variance for C6Dif, using Adjusted SS for Tests
Source
DF
Seq SS
Adj SS Adj MS
F
P
AD
1
0,873
1,163
1,163
1,12 0,291
RE
1
0,840
0,641
0,641
0,62 0,433
RP
1
0,043
0,472
0,472
0,45 0,501
A
1
0,003
0,060
0,060
0,06 0,810
C
1
0,015
0,191
0,191
0,18 0,669
D
1
0,099
0,464
0,464
0,45 0,505
E
1
0,779
1,147
1,147
1,11 0,294
G
1
2,187
10,891 10,891 10,51 0,001
H
1
9,488
9,488
9,488
9,15 0,003
Error
163 168,957 168,957
1,037
Total
172 183,283

Não foi rodada a interação entre G*H pois uma das amostras possui 2 docentes.
Analysis of Variance for C6Dif, using Adjusted SS for Tests
Source
DF
Seq SS
Adj SS Adj MS
F
P
G
1
1,601
9,805
9,805 9,76 0,002
H
1
8,965
8,965
8,965 8,92 0,003
Error
173 173,865 173,865
1,005
Total
175 184,430

CONFIRMAÇÃO DOS FATORES INDIVIDUALMENTE
Analysis of Variance for C6Dif, using Adjusted SS for Tests
Source
DF
Seq SS
Adj SS Adj MS
F
P
G
1
1,894
1,894
1,894 1,82 0,180 (HIPÓTESE NULA CONFIRMADA)
Error
176 183,662 183,662
1,044
Total
177 185,556
Analysis of Variance for C6Dif, using Adjusted SS for Tests
Source
DF
Seq SS
Adj SS Adj MS
F
P
H
1
0,480
0,480
0,480 0,46 0,499 (HIPÓTESE NULA CONFIRMADA)
Error
177 185,179 185,179
1,046
Total
178 185,659

C7Dif – COMUNICAÇÃO

Analysis of Variance for C7Dif, using Adjusted
Source
DF
Seq SS
Adj SS Adj MS
F
AD
1
0,4197
0,2847 0,2847 0,38
RE
1
1,1253
2,6841 2,6841 3,55
RP
1
0,9651
1,6542 1,6542 2,19
A
1
1,4729
1,4199 1,4199 1,88
C
1
0,1824
0,2156 0,2156 0,28
D
1
0,3733
0,6551 0,6551 0,87
E
1
0,5103
0,3165 0,3165 0,42
G
1
0,8171
0,6579 0,6579 0,87
H
1
0,0857
0,0857 0,0857 0,11
Error
163 123,3458 123,3458 0,7567
Total
172 129,2977

SS for Tests
P
0,540
0,061
0,141
0,173
0,594
0,354
0,519
0,353
0,737

Analysis of Variance for C7Dif, using Adjusted SS for Tests
Source
DF
Seq SS
Adj SS Adj MS
F
P
RE
1
0,6910
0,6910 0,6910 0,92 0,338
Error
180 134,6827 134,6827 0,7482
Total
181 135,3736
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C8Dif – LIDERANÇA

Analysis of Variance for C8Dif, using Adjusted SS for Tests
Source
DF
Seq SS
Adj SS Adj MS
F
P
AD
1
0,488
0,328
0,328 0,08 0,779
RE
1
0,115
1,825
1,825 0,44 0,509
RP
1
2,871
2,739
2,739 0,66 0,419
A
1
0,326
0,131
0,131 0,03 0,859
C
1
0,728
1,824
1,824 0,44 0,509
D
1
2,776
3,490
3,490 0,84 0,361
E
1
1,500
0,361
0,361 0,09 0,769
G
1
1,281
0,877
0,877 0,21 0,647
H
1
4,869
4,869
4,869 1,17 0,281
Error
163 678,847 678,847
4,165
Total
172 693,801

C9Dif – PLANEJAMENTO

Analysis of Variance for C9Dif, using Adjusted SS for Tests
Source
DF
Seq SS
Adj SS Adj MS
F
P
AD
1
0,233
0,536
0,536 0,44 0,506
RE
1
0,588
0,202
0,202 0,17 0,683
RP
1
1,167
1,774
1,774 1,47 0,227
A
1
4,042
2,390
2,390 1,98 0,161
C
1
0,654
2,270
2,270 1,88 0,172
D
1
4,538
5,121
5,121 4,24 0,041
E
1
0,896
0,091
0,091 0,08 0,784
G
1
0,830
2,020
2,020 1,67 0,197
H
1
7,055
7,055
7,055 5,85 0,017
Error
163 196,651 196,651
1,206
Total
172 216,653
Analysis of Variance for C9Dif, using Adjusted SS for Tests
Source
DF
Seq SS
Adj SS Adj MS
F
P
D
1
4,422
5,642
5,642 4,78 0,030
H
1
7,674
6,716
6,716 5,69 0,018
D*H
1
0,583
0,583
0,583 0,49 0,483
Error
175 206,622 206,622
1,181
Total
178 219,301
Analysis of Variance for C9Dif, using Adjusted SS for Tests
Source
DF
Seq SS
Adj SS Adj MS
F
P
D
1
4,422
6,381
6,381 5,42 0,021
H
1
7,674
7,674
7,674 6,52 0,012
Error
176 207,205 207,205
1,177
Total
178 219,301

CONFIRMAÇÃO DOS FATORES INDIVIDUALMENTE
Analysis of Variance for C9Dif, using Adjusted SS for Tests
Source
DF
Seq SS
Adj SS Adj MS
F
P
D
1
4,399
4,399
4,399 3,59 0,060 (HIPÓTESE NULA CONFIRMADA)
Error
179 219,411 219,411
1,226
Total
180 223,810
Analysis of Variance for C9Dif, using Adjusted SS for Tests
Source
DF
Seq SS
Adj SS Adj MS
F
P
H
1
5,715
5,715
5,715 4,74 0,031 (HIPÓTESE NULA REJEITADA)
Error
177 213,586 213,586
1,207
Total
178 219,301
S = 1,09850
Term
Constant
H
0

R-Sq = 2,61%

R-Sq(adj) = 2,06%

Coef
-0,00989

SE Coef
0,09207

T
-0,11

P
0,915

0,20037

0,09207

2,18

0,031
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C10Dif – COMPROMETIMENTO

Analysis of Variance for C10Dif, using
Source
DF
Seq SS
Adj SS Adj MS
AD
1
0,453
1,237
1,237
RE
1
0,604
0,789
0,789
RP
1
0,254
0,578
0,578
A
1
0,522
0,097
0,097
C
1
1,147
0,832
0,832
D
1
0,018
0,007
0,007
E
1
2,749
1,598
1,598
G
1
0,847
0,019
0,019
H
1
0,942
0,942
0,942
Error
163 367,286 367,286
2,253
Total
172 374,821

Adjusted SS for Tests
F
P
0,55 0,460
0,35 0,555
0,26 0,613
0,04 0,836
0,37 0,544
0,00 0,954
0,71 0,401
0,01 0,928
0,42 0,519

C11Dif – ÉTICA
Analysis of Variance for C11Dif, using
Source
DF
Seq SS
Adj SS Adj MS
AD
1
1,413
2,932
2,932
RE
1
0,206
0,089
0,089
RP
1
2,568
2,902
2,902
A
1
0,050
0,346
0,346
C
1
0,324
0,300
0,300
D
1
0,420
0,089
0,089
E
1
0,300
1,099
1,099
G
1
2,475
0,002
0,002
H
1
1,664
1,664
1,664
Error
163 198,004 198,004
1,215
Total
172 207,425

Adjusted SS for Tests
F
P
2,41 0,122
0,07 0,787
2,39 0,124
0,28 0,594
0,25 0,620
0,07 0,787
0,91 0,343
0,00 0,966
1,37 0,244

C12Dif – PROATIVIDADE
Analysis of Variance for C12Dif, using
Source
DF
Seq SS
Adj SS Adj MS
AD
1
4,578
7,123
7,123
RE
1
0,306
0,011
0,011
RP
1
12,251
5,536
5,536
A
1
0,530
0,043
0,043
C
1
1,043
0,155
0,155
D
1
6,668
10,511 10,511
E
1
0,331
0,000
0,000
G
1
10,197
5,306
5,306
H
1
0,086
0,086
0,086
Error
163 435,639 435,639
2,673
Total
172 471,630

Adjusted SS for Tests
F
P
2,67 0,105
0,00 0,949
2,07 0,152
0,02 0,899
0,06 0,810
3,93 0,049
0,00 0,991
1,99 0,161
0,03 0,858

Analysis of Variance for C12Dif, using Adjusted SS for Tests
Source
DF
Seq SS
Adj SS Adj MS
F
P
D
1
5,965
5,965
5,965 2,10 0,149
Error
179 508,952 508,952
2,843
Total
180 514,917
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C13Dif – EMPATIA

Analysis of Variance for C13Dif, using
Source
DF
Seq SS
Adj SS Adj MS
AD
1
2,369
5,498
5,498
RE
1
0,625
0,009
0,009
RP
1
4,964
3,653
3,653
A
1
0,084
0,247
0,247
C
1
0,657
2,739
2,739
D
1
16,724
18,344 18,344
E
1
2,510
1,891
1,891
G
1
1,500
1,385
1,385
H
1
0,249
0,249
0,249
Error
163 369,684 369,684
2,268
Total
172 399,367

Adjusted SS for Tests
F
P
2,42 0,121
0,00 0,951
1,61 0,206
0,11 0,742
1,21 0,273
8,09 0,005
0,83 0,362
0,61 0,436
0,11 0,741

Analysis of Variance for C13Dif, using Adjusted SS for Tests
Source
DF
Seq SS
Adj SS Adj MS
F
P
D
1
10,920
10,920 10,920 4,95 0,027 (HIPÓTESE NULA REJEITADA)
Error
179 394,669 394,669
2,205
Total
180 405,588
S = 1,48487
Term
Constant
D
0

R-Sq = 2,69%

R-Sq(adj) = 2,15%

Coef
0,1538

SE Coef
0,1627

T
0,95

P
0,346

-0,3621

0,1627

-2,23

0,027

C14Dif – FLEXIBILIDADE

Analysis of Variance for C14Dif,
Source
DF
Seq SS
Adj SS
AD
1
1,0833
1,1103
RE
1
0,1101
0,0007
RP
1
1,2361
0,5919
A
1
1,8415
1,5332
C
1
2,4650
4,6715
D
1
2,8525
3,8429
E
1
2,1160
3,3808
G
1
2,2988
0,1279
H
1
0,6901
0,6901
Error
163 125,9339 125,9339
Total
172 140,6272

using Adjusted SS for Tests
Adj MS
F
P
1,1103 1,44 0,232
0,0007 0,00 0,976
0,5919 0,77 0,383
1,5332 1,98 0,161
4,6715 6,05 0,015
3,8429 4,97 0,027
3,3808 4,38 0,038
0,1279 0,17 0,685
0,6901 0,89 0,346
0,7726

Não foram rodadas as interações entre C*D, C*E e D*E pois estas 3 interações
possuíam amostras com menos de 5% dos docentes.
C*D possui uma amostra com 8 docentes.
C*E possui uma amostra com 3 docentes.
D*E possui uma amostra com 2 docentes.
Analysis of Variance for C14Dif,
Source
DF
Seq SS
Adj SS
C
1
0,6786
2,6217
D
1
3,6308
3,5115
E
1
1,4766
1,4766
Error
171 138,5912 138,5912
Total
174 144,3771

using Adjusted SS for Tests
Adj MS
F
P
2,6217 3,23 0,074
3,5115 4,33 0,039
1,4766 1,82 0,179
0,8105

Analysis of Variance for C14Dif,
Source
DF
Seq SS
Adj SS
D
1
1,3261
1,3261
Error
179 147,5772 147,5772
Total
180 148,9033

using Adjusted SS for Tests
Adj MS
F
P
1,3261 1,61 0,206
(HIPÓTESE NULA CONFIRMADA)
0,8245

