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RESUMO
Governança universitária e relações de gênero são temas que se entrecruzaram
para que tivéssemos uma compreensão sobre as especificidades da gestão
desenvolvida por mulheres que assumiram a reitoria das Universidades Estaduais
da Bahia. Investimos em matrizes teóricas sobre governança pública e gênero e
trouxemos para o diálogo Paulo Freire e Marilena Chauí, com o intuito de refletirmos
sobre a ideia de Universidade como um lócus de produção de conhecimento
emancipatório, embora essa instituição ao longo de sua história tenha reproduzido
em suas dimensões administrativas e acadêmicas, o androcentrismo, o classismo, o
racismo e o colonialismo edificados na sociedade brasileira. Para além destes
autores/as, trilhamos um debate sobre Estado e o planejamento da gestão das
universidades públicas. Com as teorias de gênero, enfrentando a construção social
da divisão sexual e seus desdobramentos na dimensão do trabalho, entrecruzamos
essa temática com aquelas matrizes construídas sobre gestão universitária no
interior das universidades públicas estaduais da Bahia. No caminho metodológico,
nos debruçamos sobre os regimentos das universidades, seus planos de
Desenvolvimento Institucionais e estatutos e entrevistamos as ex-reitoras destas
UEBAs. Na análise do material, identificamos a faceta androcentrica dos
documentos e assinalamos como a gestão das mulheres se recria e se reinventa na
condição de resistência. Os achados revelam as trajetórias de vida pessoal e
profissional bem como as especificidades da governança realizada por mulheres. As
competências ressaltadas denunciam os procedimentos historicamente adotados
por homens no desenvolvimento de funções de comando, e acrescidas àquelas que
usualmente foram naturalizadas para essas, constitui um poder que as diferencia.
Assumindo um lugar de resistência e de protagonistas na gestão, buscamos difundir
o trabalho exitoso das mulheres no âmbito das universidades e reiterar a relevancia
desses espaços de liderança. Finalmente, na defesa de um processo formativo
interdisciplinar de governança universitária com e para mulheres, propõe-se o
desenvolvimento de um projeto de extensão, tomando como base as discussões
aqui postas, de forma dialógica, com mulheres que ocupam cargos de gestão,
pesquisadoras sobre gênero e governança pública, para que esta tese possa ser
usada na criação e na dinamização de espaços multirreferenciais de encontros e
novas aprendizagens, capazes de denunciar as relações desiguais e
preconceituosas de gênero, bem como de dominação que, infelizmente, ainda
sustentam a governança de muitas universidades públicas do Brasil.

Palavras-chave: Governança Universitária. Relações de Gênero. Mulheres reitoras

LIME. Adriana dos Santos Marmori. Link between university governance and
gender: trajectories of women rectors of the State Universities of Bahia. XX pp.
2018. Thesis (Doctorate) - Faculty of Education, Federal University of Bahia,
Salvador, 2018

ABSTRACT
University governance and gender relations are intertwined themes so that we have
an understanding of the specificities of the management developed by the Rectors of
the State Universities of Bahia, considering their life trajectories. We have invested in
theoretical matrices on public governance and gender and we have brought Paulo
Freire and Marilena Chauí to the dialogue in order to reflect on the idea of the
University as a locus of emancipatory knowledge production, although this institution
throughout its history has reproduced in its dimensions administrative and academic,
androcentrism, classism, racism and colonialism built up in Brazilian society. In
addition to these authors, we have been discussing the State and planning the
management of public universities. With the theories of gender, facing the social
construction of the sexual division and its unfolding in the dimension of the work, we
crossbred this theme with those matrices built on university management within the
state public universities of Bahia. In the methodological way, we look at the
regiments of the universities, their Institutional Development plans and statutes and
interview the former rectors of these UEBAs. In the analysis of the material, we
identified the androcentric facet of the documents and pointed out how the
management of women is recreated and reinvented in the condition of resistance.
The findings reveal in the specificity of the governance performed by women,
competencies and procedures historically adopted by men in the development of
command functions, added to those usually naturalized for them, which differentiates
them. In addition to the sum of characteristics that places them in a place of
resistance and protagonists in the management, the erasure or the little diffusion of
the successful work of the women in the scope of the universities, it reiterates the
denial of spaces of leadership for these. Finally, in the defense of an interdisciplinary
training process of university governance with and for women, it is proposed the
development of an extension project based on the discussions put forward here, in a
dialogical way with women who hold management positions, researchers on gender
and governance, so that this thesis can be used in the creation and dynamization of
multireferential spaces of meetings and new learning capable of denouncing the
unequal and prejudiced gender relations as well as of domination that unfortunately
still supports the governance of many public universities of the Brazil.
Keywords: University Governance. Gender Relationships.Rector women.
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APRESENTAÇÃO
Pesquisadora encarnada imbricada no processo de gestão: a construção de
um objeto de pesquisa

A minha liberdade não deve procurar captar o ser,
mas desvendá-lo.
Simone de Beauvoir

Desvendar o ser humano é tarefa complexa, embora necessária e aqui
tomamos como exercício o grande desafio de imergir no passado, utilizando o
dispositivo da memória para inicialmente me ―desnudar‖ e compreender o caminho
trilhado na construção do meu objeto de pesquisa. Para isso, busquei inicialmente
acionar o dispositivo da memória.
Conforme afirma Souza (2007, p. 63): ―quando invocamos a memória,
sabemos que ela é algo que não se fixa apenas no campo subjetivo, já que toda
vivência, ainda que singular e autoreferente, situa-se também num contexto histórico
e cultural‖.
Adjetivada

pelos

princípios

de

convivência

com

as

pessoas

e,

principalmente, com a produção de conhecimento e de bens pela força do meu
trabalho, organizei essa narrativa em duas sessões para que o leitor possa
identificar as principais imbricações da minha trajetória de vida para a formação da
pesquisadora ―encarnada‖ cujos princípios se pautam em três dimensões na
construção do conhecimento: ―do (a) pesquisador(a) em sua corporeidade cujas
marcas de gênero, raça, classe, colonialidade e desejo sexual estão incrustadas em
nossas peles; b) a de saberes localizados; e c) a de geopolíticas e descolonização
do conhecimento.‖ (MESSEDER, 2017, p.06).
Na primeira sessão, abordo três enlaces: o primeiro traduzindo o meu eu
criança, os vínculos afetivos construídos e a influencia das mulheres da família em
minha vida. O segundo traz minha formação profissional inicial e atuação no
contexto da educação e o último o percurso na universidade, ressaltando dentre as
atividades desenvolvidas, a função de gestora.
Na segunda sessão, a partir dos fragmentos das falas da primeira sessão,
problematizo uma reflexão sob a perspectiva do ser mulher na gestão universitária.
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Enquanto mulher, filha, mãe, esposa, professora e gestora é que aqui trago,
os enlaces da minha trajetória e as imbricações com as discussões sobre gênero e
governança pública universitária por mulheres.

PRIMEIRO ENLACE: INFANCIA E INFLUÊNCIA FAMILIAR

Nasci como filha primogênita do casamento de um nordestino e uma
nordestina da Bahia, que como tantas outras pessoas na década de 60, migraram
para a cidade de São Paulo, em busca de estudo e trabalho. Conforme estudos
realizados por Silva (2008), sobre os migrantes nordestinos para o sudeste do
Brasil, os movimentos migratórios estiveram: ―associados às transformações
deflagradas pela inserção das relações capitalistas de produção em diversos
setores e espaços da sociedade brasileira‖ (SILVA, 2008, p.12). Enfim, me orgulha
saber que sou fruto da união de jovens trabalhadores que um dia acreditaram nos
estudos como meio capaz de contribuir para a construção de uma vida mais justa
para sua família.
Minha mãe (filha de pai negro, fazendeiro de cacau do Sul da Bahia, com
mãe descendente de portugueses), com a morte dos seus pais, na juventude, foi
secretária da diretoria de uma empresa multinacional em São Paulo onde residia,
rompendo a lógica comum há época de que mulher não deveria ―trabalhar fora de
casa‖, embora isso tenha ocorrido antes do casamento. Logo após o matrimonio e
com a chegada dos filhos, voltou-se para as atividades do lar, ainda assim,
conciliando com o trabalho de ministrar aulas de taquigrafia em casa para outras
jovens.
Acompanhando meu pai com o retorno para a terra natal dele (BarreirasBa), minha mãe diante de uma realidade socioeconômica completamente diferente
daquela que vivia anteriormente, não se acomodou e abriu um comércio para
venda de artigos femininos (roupas e bijuterias). Ao mesmo tempo em que
costurava em casa algumas peças também para comercializar. A atividade de
costureira deu certo e com a demanda local, implantou uma pequena fábrica de
confecção, empregando mais de 15 mulheres, gerindo seus negócios, produzindo
e colaborando economicamente com a aquisição de bens e patrimônio familiar,
além de contribuir para a educação de seus dois filhos.
A admiração por minha mãe como mulher empreendedora e gestora
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demarca aqui a primeira e principal influencia, reconhecida nesse exercício de
identificação de um dos porquês que justificam a pesquisa sobre as temáticas que
me propus.
Outra mulher que também me influenciou foi minha avó Joana, ela afirmava
ser índia de etnia desconhecida1, era uma mulher do lar, doceira que vendia seus
pirulitos ―caseiros‖ para os estudantes de uma escola pública que ficava ao lado
de sua casa e para os clientes da barbearia de meu avô. A cozinha era seu lugar
mágico e envolvia suas netas, ensinando-as a fazerem temperos, cortar os doces
do tabuleiro, embalar pirulitos e puxar o mel derretido até ficar dourado,
transformando-o em ―puxa‖. Seu prazer e alegria eram ver a família inteira
saboreando sua comida. Foi, portanto, a segunda referência de mulher da família
que conciliava os afazeres domésticos na alquimia das misturas, cheiros e
sabores que se caracterizavam em atividade econômica desenvolvida dentro do
seu lar.
Sua mãe ―iaiá‖ (minha bisavó de nome Clara) a partir das histórias orais
contadas por minha avó Joana, havia sido encontrada no mato, por cachorro2.
Vivia em casa de taipa, dormia em colchão com enchimento de palha, na sala
esteira trançada ao chão e potes de barro para reservar a água de beber, na
cozinha, o fogão à lenha. Espaços de uma casa que embora sendo do campo,
mantinha os mesmos espaços das casas da cidade, o que a diferenciava para
além de sua localização na roça (Sítio da Barriguda), era a natureza exuberante
rodeada por árvores, por onde passava um riacho de agua gelada e transparente.
Esse contato ecológico e cultural distinto me ensinou a respeitar e a perceber os
diferentes espaços de moradia, o multiculturalismo e principalmente as relações
de afeto e solidariedade estabelecidas no campo.
Tanto a bisa quanto minha avó possuím traços marcantes de cuidados com
a família a partir de suas tradições, com a manipulação de ervas para chás,
banhos ou emplastros, rezas para tirar quebranto de crianças e para suspender
arca caída dos adultos. Cuidados que curavam pela fé e saber popular.
Uma memória afetiva marcante da infância era ver minha avó mergulhando
1

Em diálogo com uma historiadora da Região Oeste deduzi por indicios que a etnia era Aricobés,
embora mereça pesquisa aprofundada para afirmação.
2

Historia oral que pode vir a esconder os conflitos raciais na formação do Brasil e de negação das
etnias indigenas e ou africanas.

21

no riacho e, com os cabelos branquinhos, nos ensinando a prender a respiração
para ver quem ficava mais tempo embaixo d água, ela sempre vencia e nos dava
com essa ―brincadeira‖ uma lição de superação. Com orações poderosas,
mantinha forte relação com o sagrado, sua espiritualidade foi disseminada na
família para acreditarmos numa força suprema e a nos protegermos dos males
―carnais e espirituais‖, trilhando o caminho da fortaleza e da superação dos
medos, enfim, ela sempre nos ensinava a termos coragem, característica
fundamental para assunção de liderança.
Três referências familiares (minha mãe, minha avó e bisavó) imputam uma
lógica de conciliação das atividades cotidianas entre o espaço privado (casa) e
público (comercialização de produtos para fora), experiências que retrataram a
relação mulher e trabalho. Dessa mesma forma, outro exemplo de mulheres
também da família (tia e primas de meu pai) que vivenciei diante da cena de
produção de farinha, quando sentadas ao chão, descascavam mandioca,
processavam com utilização de instrumentos rudimentares (grandes cestos de
palha), seguindo etapas de trabalho bem definidas que demandavam um esforço
coletivo para comercialização e distribuição do produto o que gerava ganhos
destinados ao sustento de muitas famílias, em Baianópolis-Ba.
Aqui abro um adendo para registrar a importância da dimensão coletiva do
trabalho desenvolvido por mulheres e acrescentar a esses a dimensão da
perspectiva coletiva, concordando com Lucília Machado, autora de um artigo
publicado na obra organizada por Hirata e Segini (2007), na qual ao refletir sobre o
trabalho e a força feminina, a autora reitera que: ―mesmo que a atividade seja mal
identificada individuo por indivíduo, o conteúdo do trabalho e as performances
pessoais que são interdependentes são aspectos cooperativos e volta-se para o
nascimento de um saber coletivo‖ (HIRATA; SEGINI, 2007, p. 310). Enfim, as
marcas individuais contribuem para engrandecimento do trabalho coletivo.
Outro trabalho também desempenhado prioritariamente por mulheres e que
me causava grande admiração era a atividade de ―professora‖. Quando criança, nas
horas livres, eu adorava brincar de escola e passava horas ensinando e aprendendo
com as colegas da vizinhança, reproduzindo esse ―ofício‖. Sempre à frente do
quadro, dando ordens para fazerem o ditado e ensinando as palavras. Eu tinha o
controle e a posse dos principais instrumentos da ―brincadeira‖: o quadro, o giz e a
voz. Controle que no futuro se configurou como liderança em outros espaços.
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Por falar em brincadeiras, me divertia entre aquelas na rua (espaço público),
enquanto oportunidade de convivência, onde joguei bola, pião, baleado, gude,
empinei pipa, andei de bicicleta, brinquei de roda, pulei elástico e aquelas dentro de
casa (espaço privado) onde joguei giribita, arrumei casinhas, comidinhas e cuidei de
muitas bonecas. Essa realidade foi modificada com a chegada do sinal de TV,
alterando minha relação com esses espaços e formas de diversão.
É sabido que as brincadeiras3 são espaços educativos que, vivenciados de
forma imaginária, se interiorizam e infuenciam, sobremaneira as relações que
perpassam a vida adulta e, dessa forma, a relação entre público e privado se
consolida em lugares para homens ai lê-se ―público‖ e lugares para mulheres, lê-se
―privado‖, ou como pontua Arendt (2007, p. 59), ao definir para a esfera privada,
ressaltando que: ―a propriedade é para a esfera pública - o comum‖.
A polarização acima se explica também pela concepção liberal da
sociedade, concordando com Costa (1998, p. 58) em que: ―a esfera privada será um
espaço das mulheres, com o objetivo de atender às necessidades do homem e
garantir as condições básicas para sua atuação na esfera pública‖.
Assim como na educação das crianças, quando estas são incentivadas a
partir das brincadeiras, a ocuparem espaços públicos (rua) ou privados (casa), a
realidade sobre a inserção da mulher no mundo do trabalho também se estabeleceu
aos longos dos anos no mesmo formato, ou seja, a atividade doméstica no espaço
privado (casa) e trabalho fora de casa, no espaço público (rua-emprego), fato que
fomenta os estudos sobre gênero, uma vez que nos dias atuais, as mulheres
transitam em ambos os lugares.
Devido a essas conciliações, entre o espaço público e privado, pude
aprender desde a adolescência, pois ajudava minha mãe no comércio da família e
nos afazeres domésticos, mesmo sendo estudante com boas notas. Ai residiu a
construção do ―jogo de cintura‖ para atuar em diferentes frentes, ao dar conta de
inúmeras tarefas.
Como sinônimo de trabalho, destaco ainda a presença marcante em minha
vida de meu pai (contador) e de meu avô (barbeiro). Com o primeiro, aprendi a
fazer ―balanços‖ e a dialogar muito com as pessoas e com o segundo, como
estava sempre atento às demanda de seus clientes e possuía uma atuação
3

A compreensão das brincadeiras e recuperação do sentido lúdico de cada povo depende do modo
de vida de cada agrupamento humano, em seu tempo e seu espaço (KISHIMOTO, 2004, p. 63).
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política de engajamento em discussões e participação em partidos políticos e
organizações, aprendi sobre a importância de uma atuação política e cidadã.
Deste enlace, as principais imbricações que marcaram e influenciaram a
construção do meu ―ser mulher‖, do ponto de vista das relações de gênero foram: os
exemplos de mulheres (mãe, avó, bisavó e mulheres do campo) que conciliavam os
afazeres de casa com o trabalho externo (em que não havia divisão sexual do
trabalho junto a seus maridos e filhos/as). Cenas apresentadas que reiteram uma
luta na busca, dentre outras questões, da valorização da força de trabalho feminino
no tocante aos inúmeros papéis assumidos por mulheres na estrutura familiar.
Também importantes foram as brincadeiras de escolhas livres, que
envolviam a capacidade de decisão, participação em atividades de força e de
grandes disputas em espaço público (na rua), vez que à època no contexto descrito,
não havia preconceito por brincar dessa ou daquela forma, mesmo que existissem
brinquedos próprios para meninos ou meninas e eu tenha vivenciado todos eles,
principalmente aqueles do meu irmão. Além disso, a observação do trabalho que
gerou renda e sustentabilidade financeira ao meu grupo familiar e a relação dele
com as demais instituições das quais participaram ativamente como Igreja católica,
maçonaria e grupo de comerciantes.
Assim, cheguei à adolescência e aqui começa o segundo enlace, cuja
formação profissional não foi dissociada com os estudos. Desta forma, não posso
considerar-me como privilegiada.

SEGUNDO ENLACE: FORMAÇÃO PROFISSIONAL INICIAL

Colocar-me enquanto egressa do curso de Magistério e Pedagogia, a
primeira coisa que vem à minha mente é - Como estou velha! Já se passaram 30
anos daquele dia em que esperamos ansiosas pelo jornal ―A tarde‖ chegar à cidade,
para conferir a lista dos aprovados no primeiro vestibular do curso de Pedagogia do
Centro de Ensino Superior de Barreiras - CESB –UNEB. Minha felicidade inicial foi
ver o meu nome estampado junto aos 40 estudantes que passaram pelo funil do
vestibular.

Momento de orgulho para uma adolescente que acabava de sair do

curso de magistério do Colégio Padre Vieira e para os familiares que viram a
primeira jovem ingressar no ensino superior público e gratuito. Fizemos e fazemos
história!
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Como estudantes pioneiras, participamos de Fóruns de Pedagogia,
movimento estudantil, lutamos internamente por livros, por docentes, infraestrutura e
qualidade de ensino.
Retornei à UNEB via concurso público e lá meus professores passaram a
ser colegas da docência. Neste grupo, lutamos por condições de trabalho, por
salário digno, pelo fortalecimento acadêmico no ensino, na pesquisa e na extensão e
mais que isso, participei da formação de tantas outras pedagogas que hoje atuam
em diferentes espaços educativos no Oeste da Bahia.
Na gestão acadêmica, dirigi o campus IX, por dois mandatos, assumindo
com a comunidade acadêmica um protagonismo local de resistência e luta por uma
universidade pública e gratuita, primeiro, com a acomodação dos cursos em um
único espaço físico, o atual, uma mudança de endereço que gerou a possibilidade
de crescimento e desenvolvimento do Departamento, com a criação dos cursos de
Matemática e Biologia, e investimento em equipamentos para a consolidação do
curso de Agronomia. Neste interim, o curso de Pedagogia despontava com projetos
de extensão significativos junto à comunidade, como o Cursinho Pré-vestibular rumo
à universidade, alfabetização de adultos, formação de gestores para ONGs, Cultura
e Arte na praça, com o projeto Sexta-tem no Vieirinha, dentre outros.
Ainda na gestão universitária, assumi a gerência de extensão, uma retirante
do interior, atuando na administração central da UNEB, com duplo objetivo: primeiro,
dar conta das exigências técnicas do cargo e segundo, lutar contra uma lógica muito
presente na academia, a qual oprime profissional e desconfia de saberes produzidos
em espaços geográficos ―desconhecidos‖ e os sucumbindo ao anonimato.
Mas a professorinha do interior da Bahia chegou à Pró-Reitoria de Extensão,
carregando com ela os saberes locais de Barreiras, do seu curso de Pedagogia do
Campus IX e das relações estabelecidas com a comunidade acadêmica e com o
Oeste da Bahia. Desconstruindo uma lógica cartesiana de saberes coloniais e,
reafirmando o respeito às produções locais, num movimento de luta por uma
geopolítica do conhecimento descolonial, assim como defende minha orientadora e
Antropóloga, Suely Messeder, dentre outros autores influenciados pelo saber de
Donna Haraway, em que estes consideram que ―todas as fronteiras interno-externoexternas do conhecimento são teorizadas como movimentos de poder, não
movimentos em direção à verdade‖.
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Enfim, daquele lugar, da PROEX, continuei acreditando numa universidade
inclusiva, popular e com retorno à sociedade, afinal, a influência positiva das leituras
Freireanas da nossa formação de Pedagogas(os) nos impulsiona a buscar, onde
quer que estejamos, meios de contribuir para a transformação da sociedade, seja a
partir dos processos educativos e/ou do empoderamento dos grupos marginalizados,
fazeres que tenham como princípio a tão sonhada equidade social.
Eleita vice-reitora num processo atípico, em 2010, numa disputa com um
docente homem e idoso, e por vezes chamada de Alice, por defender ideais utópicos
de gestão da universidade multicampi, fui vencedora, assumi um lugar de extrema
importância para a construção de conhecimentos sobre gestão pública universitária,
relações politicas de poder e, sobretudo de gênero. Assim como no processo de
disputa pela reitoria dessa universidade que culminou na derrota, mas num ganho
político e de qualificação profissional por ter me afastado para o doutoramento.
Se a identidade do pedagogo de acordo com a legislação vigente é apenas a
formação de professores da Educação Básica: Educação Infantil, séries iniciais do
Ensino Fundamental e formação de professores em nível de Ensino Médio, a
trajetória relatada acima, assim como de tantas outras colegas pedagogas
demonstra uma ruptura significativa com essa lógica e nos mostra a possibilidade de
uma pedagogia que transpõe a docência, conforme defende Líbaneo, que se
caracteriza como ciência, à medida que os percursos formativos pelos quais
passamos na educação nos impulsionam a estudar os fenômenos educativos ―em
todas as suas dimensões‖ e sua contextualização: o aluno como sujeito do processo
de socialização e aprendizagem; os agentes de formação; as situações concretas
em que ocorrem os processos formativos e o contexto socioinstitucional das
instituições (LIBÂNEO, 2007).
Nesse sentido, considerando a Pedagogia uma das ciências práticas mais ricas
em tradição, citando Schmied-Kowarzik (1983), complementado por Saviani (2007):
―há que se repensar a educação e a ciência que a fundamenta para buscar a
reinterpretação dos conceitos principais do espaço científico da Pedagogia‖.
Hoje, influenciada pela metodologia adotada pelo meu grupo de pesquisa,
ENLACE4, há que se pensar o nosso ―ser encarnada pedagoga‖.

Grupo de Pesquisa Enlace – liderado por Suely Aldyr Messeder com seguinte apresentação na base
do CNPQ: Em 2014, o grupo consolida-se como Núcleo Emergente, através do edital FAPESB/CNPq
009/2014 Programa de Apoio a Núcleos Emergentes - PRONEM. A multi/trans/ interdisciplinaridade é
4
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Aquele que aprende coletivamente com a vida, com as trocas, com os estudos,
aquele que aprende principalmente a:

Lidar com os sentimentos que nos afetam em nossas positividades e
negatividades, com isto, a ciência colaborativa com a ética do
cuidado vai se construindo no Grupo, nos encaramos em nossas
fragilidades sem nos tornamos vítimas passivas por conta dos
marcadores encravados em nossos corpos, aprendemos a lidar
como subalternizados construindo uma ciência encarnada
(MESSEDER, 2013, p. 65).

A partir do nosso autoconhecimento e reconhecimento como pedagogas
encarnadas, apostar em nossa prática como práxis educativa e pedagógica, como
aponta Franco (2008, p. 84):
Educativa como ação intencional e reflexiva de sua prática. Não tem
um lócus definido, podendo ocorrer na família, na empresa, nos
meios de comunicação, ou onde houver intencionalidade. (...) E
pedagógica ―o exercício do fazer científico da pedagogia sobre a
práxis educativa‖.

Concluindo, se todos acreditam que a solução para os problemas está na
educação das(os) filhas(os) de uma nação, nós, Pedagogas encarnadas com
nossas práxis, somos responsabilizadas por um fardo extremamente complexo e
pesado e que precisa ser socializado, dividido e multiplicado, principalmente na
conjuntura politica atual de total descredito nos políticos. Diante desse desafio
utópico, penso que temos, como afirmou Darcy Ribeiro pensando a Universidade
pública brasileira, apenas duas opções: resignar-se ou resistir. Eu não tenho dúvidas
como Pedagoga encarnada e mulher, após longos 30 anos de luta, trilho e defendo
o caminho da resistência.

seguramente o desafio mais instigante e complexo no campo cientifico, sobretudo, quando não a
dissociamos das relações políticas e dos poderes oexistentes nas relações com os saberes
disciplinares. Nesta senda, buscamos nos construir, enquanto uma rede de coalizão através da
produção, gestão e difusão de conhecimento científico que se intercruzam e se enlaçam nos
seguintes temas: crítica cultural, análise cognitiva, design cognitivo, políticas públicas, sexualidades;
direitos humanos; relações de gênero, relações raciais, interseccionalidade, práticas culturais,
ancestralidade, mundo do trabalho.
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TERCEIRO ENLACE: PERCURSO NA GESTÃO UNIVERSITÁRIA

Direção de Departamento. Vai você.

Adriana
.
Narrar a minha gestão ou governança universitária em que os cargos
ocupados se misturam pelo processo eleitoral e pela ocupação de cargo de
confiança da reitoria da UNEB nessa tese e, entre cruzá-los com as reflexões sobre
gênero é o principal desafio dessa construção de conhecimentos aqui entendido
como ―um nódulo condensado num campo de poder agonístico‖ (DONNA HARWAY,
1995, p.10, 1995), pois o meu fazer foi marcado por artefatos e fatos que
constituíram a minha prática e que aqui se manifestam pela linguagem que é
retórica.
O ―vai você‖ em epígrafe, foi uma voz ouvida muitas vezes, quase ordem
cumprida a medida que partícipe de grupo de pessoas com objetivos comuns, eu
era ―indicada‖ a me lançar nas disputas por poder. Durante as articulações a
decisão sempre foi exclusivamente minha de ir em frente com os desafios
propostos. E fui Diretora, Vice-reitora, Candidata à Reitora.
Nestes cargos, dada a capilaridade e formato multicampi da UNEB, com
localização geográfica em 26 municípios no nosso Estado, fui diretora de
Departamento, eleita para 02 mandatos consecutivos, gerente de extensão e Próreitora de extensão, nomeada por escolha, vice-reitora eleita para um mandato, e
ainda me lancei candidata à reitora, numa concorrência com dois docentes
homens.
Daí,

pude

construir

uma

visão

da

governança

da

Universidade

principalmente a partir da participação nos Conselhos superiores da Universidade
do Estado da Bahia - UNEB (Conselho Superior - CONSU e Conselho de Ensino
Pesquisa e Extensão - CONSEPE), como órgãos máximos deliberativos e também
como membro dos Fóruns nacionais de discussão em cada época (Fórum de
Diretores das Universiddes de Educação- FORUMDIR, Fórum de Pró-Reitores de
Extensão-FORPROEX e Associação Brasileira de Reitores das Universidades
Estataduais - ABRUEM).
Aos 27 anos de idade, como diretora de Departamento, pude enxergar a
UNEB pelo terceiro prisma, para além da visão de estudante de Pedagogia e de
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Professora. Naquela ocasião, me tornei gestora pública universitária, numa época
em que tínhamos à frente da universidade, uma reitora mulher e negra.
A participação nas decisões universitárias, pelo formato adotado de gestão
descentralizada, foi através do assento nos Conselhos CONSU e CONSEPE, nos
quais acompanhei a reelaboração dos documentos institucionais (estatutos,
regimentos e resoluções). Iniciava aqui a imersão no mundo da burocracia, na
compreensão da metodologia de elaboração de leis e normas e na observação
dos movimentos de disputas internas de ideias e busca por poder.
Como membro do FORUMDIR, participei da reformulação curricular dos
cursos de formação de professores e da construção da proposta de diretrizes
nacionais para os cursos de Pedagogia. O convívio com os gestores de todo o
país foi fundamental para perceber que os problemas institucionais são parecidos,
que as disputas pelo poder existem em todos os espaços, que as contribuições
teóricas dos autores/gestores que faziam parte do Fórum poderiam ser difundidas
a partir das articulações que esses espaços favorecem.
Mulher, jovem, da cidade do interior, membro dos Conselhos superiores da
maior universidade pública do norte e nordeste e membro de um Fórum nacional
de discussão sobre educação, aos poucos, a condição de representação pesava
nos ombros, não era a docente naqueles lugares, mas a voz de um Departamento
inteiro (há época com 90 professores, 30 técnicos e aproximadamente 1.300
estudantes), representado por mim, pela posição de uma mulher que se
empoderou em sua área e que construía coletivamente formas de gerir o ensino
superior público no interior da Bahia.
Os quatro anos como diretora foram marcados por momentos também de
muita solidão e dúvidas. Não conseguia compreender o porquê das relações
serem modificadas pelo poder. A palavra e o lugar de ―diretora‖, diante de todas/os
elas/es, carregam consigo o peso da ―chefia‖, do ―comando‖ e com isso, também
se estabelecia um ―distanciamento‖. O isolamento do grupo do qual você faz parte
foi uma dura realidade, mesmo que esse grupo tivesse sido responsável por
elegê-la para a função.
Entendia que a responsabilidade dos processos e das decisões era
importante e um grupo menor, amigo e conselheiro, se fazia presente, embora,
muitas vezes, outros sujeitos se esquivavam da participação e diante das decisões
em minhas mãos, por vezes solitária, só me restava uma força individual para
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solucionar os problemas de ordem administrativa, acadêmica politica e econômica.
Se eu não resolvesse os problemas, eu era incompetente e se resolvesse
sem a participação, era autoritária. Dilemas da gestão que se equilibrava entre as
leis, a burocracia e a dinâmica das relações interpessoais.
As situações mais difíceis eram as advertências e punições diante da
quebra de princípios que iam de encontro às regras institucionais. A
responsabilidade de punir, advertir, chamar a atenção era da diretora e, muitas
vezes, a rigidez na postura para tal ação se revelava contrária à própria vontade
de ser punitiva, embora a postura fosse necessária em algumas situações.
O que garantia o equilíbrio de pensar o lugar da gestão era a consciência
de que estava também em minhas mãos a capacidade de integrar pessoas, de
projetar ações novas, de buscar parcerias, de provocar o poder público municipal
e as instâncias superiores da universidade e também de ouvir atentamente cada
pessoa que buscava na pessoa da diretora um diálogo.
Após o cargo de diretora, trabalhei também como assessora da Secretaria
Municipal de Educação de Barreiras (2005) e como chefe de gabinete da
Prefeitura (2006). Apesar da satisfação financeira, da aprendizagem política e da
inserção social em espaços de construção de politicas públicas, eu precisava ser
―mestre‖, o que me levou a residir na cidade de Salvador – BA, para estudar.
Deixei para trás parte da minha família (meus pais), todas as amizades, a
atuação na UNEB e o voluntariado na Rede de Gestão Compartilhada do Oeste 5 e
optei por minha qualificação profissional.
Mudei-me para a capital e em Salvador assumi a Gerência de extensão
universitária da UNEB, a convite do novo reitorado. Sendo jovem, mulher e
chegada do interior, fui rotulada a princípio por algumas pessoas lideradas por
mim, como uma ―retirante‖, afinal, na UNEB, eu só possuía no currículo a marca
de ex-diretora de um Campus do Oeste da Bahia. Mesmo assim, segui em frente e
sempre de cabeça erguida.
Aprendi muito naquele lugar, primeiro, a não me abater com críticas
destrutivas e posições de preconceito, segundo, a me apegar ao trabalho que
gerasse resultados positivos em curto prazo para amenizar tais preconceitos.
Coordenei um espaço de registro, acompanhamento, avaliação e proposição das
5

Movimento que objetivava a integração das cidades que compõem o Oeste da Bahia pensando em
seu desenvolvimento e que deu origem á UMOB (União dos Municípios do Oeste Baiano).
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políticas extensionistas da UNEB, com a liderança de uma pró-reitora também
mulher do interior e que acreditava na mudança da concepção assistencialista da
extensão.
Assumi a Pró-reitoria de Extensão (2007), com a responsabilidade de gerir
administrativamente uma equipe de mais de 100 pessoas, propor a construção de
documentos norteadores da política institucional, articular ações com a
comunidade externa, coordenar o processo de avaliação e acompanhamento da
extensão nos 24 campi da UNEB, criar os instrumentos de controle e pensar na
difusão da Extensão da UNEB, tudo isso, conciliando com o estudo e a produção
de

uma

dissertação

para

a

conclusão

do

mestrado

em

educação e

contemporaneidade na mesma universidade.
Naquele espaço era preciso lidar com situações diferentes daquelas da
condução de um Departamento. Eu fazia parte de uma reitoria, assumindo o lugar
do qual se fez um reitor que havia sido eleito recentemente pela notoriedade,
trabalho e capacidade de articulação externa na Extensão.
Pontuei mudanças necessárias, ouvidas as experiências vivenciadas pelas
pessoas que me antecederam e enquanto responsável pela pasta, planejei de
forma coletiva os rumos da extensão por 07 anos consecutivos, me pautando nas
discussões dos Fóruns Nacionais e internacionais sobre a temática, em
documentos, livros, artigos científicos. Foi um caminhar de grande aprendizado,
por vezes, me sentia em corda bamba, era preciso ter o ―gingado‖ e com
diplomacia, adentrar os meandros da politicagem institucional para sobreviver e
executar os projetos elaborados.
Ser gestora naquele momento exigia um olhar macro da relação
universidade, estado, sociedade. As mesmas regras e leis estabelecidas e que
eram cumpridas pela comunidade acadêmica no momento em que eu estava
dirigindo o Departamento, agora estavam sendo revisadas, reelaboradas e
discutidas nas instâncias que eu tinha assento e era parte.
A articulação com o governo do Estado para a implantação de políticas
públicas surgia de provocações, por vezes da universidade e outras vezes, do
próprio governo, com base no estudo das demandas sociais, pouquíssimas
propostas vinham dos movimentos, das associações e da própria comunidade
acadêmica (professores, estudantes e técnicos).
Comecei a compreender os ―lugares‖ institucionais e o quanto estes lugares
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assumidos, a depender dos profissionais, influem e decidem as políticas públicas
e, consequentemente, o futuro das pessoas, enfim, são mediadas por relações
políticas e de poder.
Junto à comunidade acadêmica, articulamos convênios com diversos
órgãos estatais e federais, o que exigia da mulher gestora uma postura de diálogo,
uma articulação política para se aproximar dos órgãos, capacidade de apresentar
as propostas da universidade e realizar parcerias.
Como conselheira do CONSU e CONSEPE, propus, em articulação com os
estudantes, a implantação de Programas (Assistência Estudantil- PAE, Bolsas de
Extensão-PROBEX), já com os professores e técnicos, propus o Programa de
Apoio a eventos de extensão-PROEVENTOS e de Apoio aos projetos de
Extensão-PROAPEX, com o intuito de normatizar a participação acadêmica para
financiamento público.
Tais proposições foram importantes para perceber as tensões que existem
nas articulações políticas para a aprovação das propostas nos âmbito dos
conselhos e posteriormente para sua implantação, pois cada programa dependia
do engajamento e da compreensão das pessoas envolvidas.
Como pró-reitora, concebi e lancei projetos como o Projeto Socioeducativo
e Cultural de Vivências em comunidades (VIVÊNCIAS) o qual promoveu a atuação
dos estudantes junto aos grupos vulneráveis da Bahia (2010, 2011 e 2012) e
coordenei grandes eventos como os Três Encontros dos Técnicos Administrativos
da UNEB - ENTEADs (2008, 2010 e 2012). Atividades que exigiram da gestora a
liderança e a postura democrática para agregar pessoas nos objetivos das
propostas elaborados previamente e submetidas à reformulação de forma coletiva.
A convivência com o projeto Universidade Aberta à Terceira Idade - UATI,
me fez repensar o lugar dos idosos na sociedade, refletindo sobre o quanto somos
responsáveis pelo cuidado, acolhimento e contribuição com o processo educativo
dessa faixa de idade. Nesse sentido, apoiamos e acompanhamos a criação do
Núcleo da Universidade Aberta à Terceira Idade - NUATI, institucionalizando o
Programa e a sua extensão para os 25 campi da UNEB, a partir das 05 iniciativas
que já existiam em Departamentos.
Enquanto vice-reitora, dentre as atribuições estavam a de representação do
Reitor em diferentes espaços e a participação mais efetiva nas decisões
institucionais, a exemplo, da frequência em reuniões da Associação Brasileira de
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Reitores das Universidades Estaduais e Municipais - ABRUEM, um local de muita
discussão e articulação para parcerias nacionais e internacionais e para pensar
sobre

as

políticas

de

financiamento,

as

metodologias

de

gestão

e

o

acompanhamento da Educação Superior no Brasil.
Neste espaço, pude perceber a maior presença de homens eleitos reitores e
da participação ativa e decisiva das poucas mulheres que não se intimidavam em
dialogar, expor suas ideias e representar uma minoria, em um lugar de decisão
historicamente masculino.
Participei de missões internacionais importantes na busca de parcerias com
a UNEB. Passei por Angola, Cuba, Itália, França, Alemanha, Bélgica, Holanda,
Portugal, Chile, Argentina, Uruguai, espaços de múltiplas culturas, línguas e
linguagens, realidades sociais distintas do nosso país, modos de vida guiados por
economias diferenciadas. Esse transitar por ―outros lugares‖ me fez repensar a
geopolítica do conhecimento e as formas de produção de ciências para retorno às
sociedades globais.
A acolhida nas universidades por onde passei era realizada oficialmente
pela reitoria, com mostras de seus ―planos estratégicos‖, apontando: visão,
missão, objetivos, cultura organizacional e resultados.
Os resultados das universidades visitadas expressavam a ―excelência
universitária‖, uma vez que esses cumpriam as exigências de órgãos financiadores
e as classificavam em rankings, principalmente as instituições europeias. Os
aspectos avaliados reiteravam: o processo de internacionalização, o número
expressivo de patentes, as produções científicas registradas nos sites de
reconhecimento científico e maior circulação mundial, as cátedras, os programas
de doutoramento e, principalmente, a história e a memória de cada uma delas, o
que mais me chamava atenção para as inúmeras possibilidades que a minha
universidade, muito jovem ainda, poderia construir no futuro.
Na UNEB, a realidade universitária exigia um planejamento constante num
contexto de inúmeros estudantes sem residências, salas de aulas com falta de
professores, eventos acadêmicos para acontecer com necessidade de garantia
das condições mínimas, acervo da biblioteca reduzido, cursos de graduação e
pós-graduação em processo de avaliação externa, recredenciamento institucional,
dentre outros, e, nessa urgência, o pensar ficava sucumbido pelo fazer mesmo
com

seus

planos

elaborados

e

aprovados.

Uma

verificação

clara

do
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distanciamento entre o que se planeja no exercício da reflexão e o que se
consegue de fato executar no exercício do fazer cotidiano.
No enfrentamento de debates acirrados com os outros dois candidatos
homens e uma grande articulação com a comunidade acadêmica e externa,
disputei a reitoria em 2013, o que me rendeu visibilidade, confiança e credibilidade
dos mais de 5.200 votos recebidos. Não sendo eleita, ficou de aprendizado uma
caminhada importante para minha vida profissional e pessoal, principalmente para
compreender melhor os mitos e as utopias que circundam a universidade diante
das disputas eleitorais e que estas mesmo acontecendo no espaço de produção e
difusão de conhecimentos, não se diferem daquelas que acontecem no âmbito
municipal, estadual e federal.
Não parei o incentivo ―vai você‖ presente nas minhas intranhas me levou a
aceitar o convite para assumir a Chefia de gabinete da Secretaria Estadual de
Políticas para as Mulheres - SPM-BA (2014), um novo lugar, novas pessoas, uma
imersão nas políticas públicas em defesa das mulheres e a possibilidade de
participação direta na construção de um órgão governamental necessário e
emergente que havia sido criado há apenas dois anos.
Na SPM, pude compartilhar momentos de gestão do Estado e observar as
relações político-partidárias que circundam os meandros das decisões horizontais
e verticais de governo para que as Políticas Públicas se estabeleçam. Aqui,
identifiquei jogos de poder, as relações pessoais e profissionais que existem em
cada cargo ocupado, o papel dos prefeitos, vereadores, deputados estaduais e
federais junto ao povo e ao governo, bem como vivenciei a grande
responsabilidade na destinação das verbas públicas para os projetos e ações,
demandas prementes dos cidadãos e cidadãs.
Nesse espaço, adentrei as políticas públicas de atendimento à mulher,
conheci de perto a realidade sofrida por mulheres violentadadas, convivi com
cooperativas, associações e grupos de empoderamento feminino pelo trabalho,
participei de momentos de debates e avaliação sobre as políticas públicas do estado
e do governo federal, a partir da pactuação com os municípios e que visavam à
garantia de acolhimento e a qualificação profissional de mulheres e ainda tive a
oportunidade de coordenar fórums, com participação de representações femininas
para implantação das unidades móveis de atendimento às mulheres do campo.
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E assim, teci minha atuação profissional como gestora aqui evidenciada e
enlaçada às minhas marcas emocionais (afeto, desejos e medos), temporais (
infancia, adolescencia e vida adulta) de classe, raça e gênero (mulher, negra
trabalhadora).
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1 INTRODUÇÃO
Na seção inicial, o deslinho como o objeto de estudo desta tese tem a ver
com a minha história como ser no mundo, em que a minha carreira profissional como
mulher, professora, pesquisadora e, sobretudo, no campo da gestão no âmbito da
universidade. Para alargar o recorte desta realidade extensiva e intensiva na escolha
do meu objeto de estudo, busco investigar as espeficidades na trajetória de vida das
reitoras e/ou ex-reitoras das universidades estaduais da Bahia, debruço-me no locus
desta investigação, a universidade e centro-me no debate sobre gestão/governança
e relações de gênero.
Quando me debruço no locus, onde desenvolvo a ideia da gestão, registro
um dos piores momentos das universidades públicas do Brasil. Esse quadro tem se
agravado devido às questões políticas e econômicas que repercutem negativamente
no financiamento dessas instituições. Com um orçamento escasso, ficam
prejudicadas iniciativas como: qualificação docente (mestrados, doutorados e pósdoutorados), o desenvolvimento de pesquisas e investimento em inovação, a
assistência estudantil, a execução de programas e projetos de extensão e ainda, as
reformas e ampliações para melhoria da infraestrutura das instituições.
Diante desse quadro de crise e de luta pela continuidade das universidades,
enquanto instituições públicas, gratuitas e de qualidade, a governança das
universidades tem sido um dos temas de grandes discussões e ocupa lugar de
destaque e de interesse por parte tanto de pesquisadores/as da área de
administração, dos docentes ou técnicos administrativos que assumem a gestão dos
espaços acadêmicos, dos estudantes engajados em movimentos estudantis que
acompanham mais diretamente os rumos das universidades, como também da
comunidade externa na qual cidadãos/ãs contribuintes, têm o direito constitucional e
o dever de acompanhar atentamente os usos do erário para os fins educacionais.
Outra temática em pauta na universidade e fora dela, também relevante nos
dias atuais e que tem movimentado a busca de respostas para a superação de toda
e qualquer forma de discriminação e preconceito, tem sido as questões de gênero
pois, ao mesmo tempo em que a universidade produz seus Trabalhos de Conclusão
de Cursos (TCC), Dissertações e Teses sobre essa temática, ela reproduz
internamente uma lógica sexista, machista e patriarcal, quando se trata de suas
relações de poder.
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Esse trabalho origina-se da trajetória da pesquisadora encarnada somada às
discussões teóricas sobre governança universitária e dos estudos sobre relações de
gênero, com apresentação de resultados oriundos da pesquisa de abordagem
qualitativa realizada junto às mulheres que ocuparam o cargo de reitoras nas
Universidades Estaduais da Bahia.
Nesta pesquisa, investimos em compreender as trajetórias das mulheres na
governança das Universidades Estaduais da Bahia /UEBAS, com a identificação das
aprendizagens

construídas no

processo de

gestão

e

evidenciadas pelas

especificidades do trabalho desenvolvido enquanto reitoras.
A fim de alcançarmos o objetivo mencionado acima, o percurso
metodológico se pautou na revisão da literatura, utilizando-se da construção do
estado da arte, da coleta de dados institucionais para análise documental que
culminou na realização de entrevistas semiestruturadas junto às mulheres reitoras. A
análise de conteúdo das falas das entrevistadas foi realizada, considerando as
categorias: trajetória de vida e influência familiar, percurso profissional ascendente e
a construção dos conhecimentos sobre gestão, protagonismo das mulheres na
governança universitária e as especificidades dos seus fazeres.
A realização desse estudo se sustenta devido à lacuna na produção
académica sobre mulheres reitoras no Brasil o que acaba por corroborar com a
invisibilidade das mulheres como produtoras de conhecimentos na área de gestão
pública universitária, apesar da proliferação de uma lógica que tem reiterado
inclusive no mercado de trabalho e pelos meios de comunicação, a importância das
mulheres nos diferentes espaços de atuação.
A discussão entre as duas temáticas (governança e gênero) de forma
articulada, traz à tona a reflexão sobre gênero que transcende a análise da
ocupação de espaços pelas mulheres no mundo do trabalho em profissões
historicamente ocupadas por homens, mas considerando a evolução dos estudos
que tratam das tecnologias de gênero (LAURETIS, 1995), assim como para a
valorização da atividade feminina na gestão e em espaços de poder.
Reiteramos aqui as características que perpassam os traços femininos
(AMANDIO, 1994) e complementamos essas marcas com aquelas construídas na
práxis cotidiana da gestão pública universitária, por aquelas que ocuparam a reitoria,
apontando a partir dos achados em seus relatos e, de forma multidimensional,
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outros aspectos também relevantes desses fazeres como aqueles que se coadunam
com as funções definidas para a atuação de ―reitor‖ nos documentos institucionais.
O recorte de gênero como campo de estudos na atualidade, trazido para
esse trabalho, busca uma análise da sociedade contemporânea, aqui compreendida
como lugar onde ―[...] a emergência de modos de vida e formas de organização
social que divergem daquelas criadas pelas instituições modernas‖ (GIDDENS,
1991, p. 54), sendo necessário, portanto, desconstruí-la e reconstruí-la a partir de
novas análises, novas perspectivas, novas práxis, principalmente no processo de
governança universitária.
Vivenciamos um momento de busca por ―engajamentos radicais voltados
para a libertação das desigualdades ou servidão, para o refazimento das identidades
esgarçadas pelo processo civilizatório [...]‖ (NASCIMENTO, 2006, p. 55). Contexto
esse, de passagem, uma transposição para além do fim da modernidade, em que a
constituição de um novo espaço-tempo poderá ser capaz de reinventar o olhar para
o ser humano, e nesse novo olhar, vir a respeitá-lo em suas diferenças religiosas, de
gênero, de pensamento e de atuação profissional nos espaços de decisões e de
poder.
Ao refletirmos sobre a produção e a difusão de conhecimentos por mulheres,
as trajetórias de vida e profissional, as experiências práticas no processo de gestão
nos textos analisados e nos relatos apresentados pelas entrevistadas, evidenciou-se
uma forte relação estabelecida entre essas mulheres e o contexto universitário, ao
longo de suas histórias.
Buscamos a universidade como objeto de estudo e reflexão, pois,
concordando com Freire, pelo processo de educação esta instituição tem promovido
a emancipação das pessoas (FREIRE, 1996), e quando pautada nos princípios
democráticos de participação, extrapola sua função de organização (CHAUÌ, 2003),
embora, no Brasil, reconheçamos a sua história sociopolítica e econômica sempre
marcada por uma grande influência do Estado (CUNHA, 2000), em que o
planejamento dessas instituições tem sido fruto de políticas neoliberais e acabam
por definir modelos de gestão pública (CARDOSO JUNIOR, 2011) a serem
implementados por quem assume a sua governança.
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Mesmo sofrendo influências, ingerências, e tendo sua ―autonomia‖
constitucional6 abalada, sendo uma instituição social, dinâmica e complexa, a
universidade pública se mantém na luta, na resistência para garantir sua existência
através de sua produção científica, da formação de pessoas com oferta de cursos
(graduação e pós-graduação), como também na construção de uma nova lógica de
atuação social apoiada na sua concepção de extensão7 universitária, embora
mediada pelo seu processo de governança.
Para adentrarmos a discussão sobre universidade pública, definimos
enquanto lócus dessa pesquisa, as Universidades Públicas Estaduais da BahiaUEBAS, primeiro, pela possibilidade de contribuição com o Estado no qual
residimos, segundo, pelo meu vínculo institucional profissional em uma dessas
instituições, já narrado anteriormente e, terceiro, pelo fato de ambas serem regidas
pela mesma legislação estadual8 que normatiza seu funcionamento e acaba por
influenciar sua forma de gestão.
A implantação das universidades públicas da Bahia em territórios de
identidades e geográficos distintos se deu com o objetivo de contribuir com o
desenvolvimento

socioeconômico

da

população

onde

essas

se

inseriram

(BOAVENTURA, 20099). Para reconhecermos a importância estratégica de cada
instituição, pontuaremos abaixo uma breve descrição das mesmas.
A Universidade Estadual de Feira de Santana - UEFS situa-se em Feira de
Santana, cidade no vale do rio Jacuípe, na borda ocidental do Recôncavo, a leste
dos planaltos semiáridos e que segundo dados do IBGE ―é a maior cidade do interior
das regiões Norte, Nordeste, Centro-Oeste e Sul do Brasil em população e a sexta
maior cidade do interior do país‖.
6

Artigo 207 da Constituição Federal de 1988- As universidades gozam de autonomia didáticocientífica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial, e obedecerão ao princípio de
indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão.
7

Política Nacional de Extensão Universitária (2012 pág., 20) o documento traz uma reflexão sobre
Universidade em que esta é vista como parte ativa e positiva de um processo maior de mudança.
Nesse processo, a Extensão Universitária é reafirmada como prática acadêmica, como metodologia
inter e transdisciplinar, que ao assumir uma centralidade na universidade, esta torna-se capaz, de
forma sistemática de promover a interação dialógica entre a Universidade e a sociedade.
8

Lei 7176/97 | Lei nº 7.176 de 10 de setembro de 1997.Universidades são entidades autárquicas
vinculadas à Secretaria da Educação, dotadas de personalidade jurídica de direito público, autonomia
didático-científica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial. (Art. 1º )
9

BOAVENTURA, em A construção da universidade baiana: objetivos, missões e afrodescendência
[online]. Salvador: EDUFBA, 2009. 272 p. ISBN 978-85-2320-893-6. Available from SciELO Books .
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Importante ressaltar os acordos e as forças políticas que contribuíram para a
origem da UEFS, que se deu ―pelo governo estadual, como expressão maior da
comunidade feirense e de suas lideranças políticas, o governo municipal, em
concerto com o estadual, expediu atos em apoio ao projeto universitário‖.
(BOAVENTURA, 2009, p. 62). Assim como nas demais universidades estaduais da
Bahia, a forma de criação, o poder do Estado e do governo que o assume, definem
originariamente as relações de interdependência que acabam por repercutir
decisivamente sobre sua forma de gestão. Afirmação que pode ser confirmada na
descrição abaixo que retrata o processo da UEFS, em sua gênese e o poder do
Estado:

O governador instalou solenemente a Universidade. O professor
Geraldo Leite, presidente do Conselho e líder do projeto da
universidade, foi escolhido o seu primeiro reitor. Sua liderança
ideográfica foi decisiva para a implantação da nova instituição. A
construção e a expansão continuaram pelos sucessivos governos
estaduais (BOAVENTURA, 2009, p. 63).

A tramitação para a criação e implantação por decisão política de Estado e
municípios também aconteceu na Universidade do Sudoeste da Bahia ‗UESB:
Repetiu-se o mesmo processo de reuniões locais que gestou em boa
parte a UEFS, com a participação de representantes dos organismos
estaduais sediados em Salvador. Trabalhando-se conjuntamente
com a direção da autarquia, encaminhavam-se as gestões e
preparava-se o processo de autorização de funcionamento
(BOAVENTURA, p, 65).

A Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia-UESB possui campi nas
cidades de Vitória da Conquista (sede), Jequié e Itapetinga. Vitória da Conquista é a
terceira cidade mais populosa da Bahia e situa-se no sudoeste do Estado. A cidade
de Jequié possui um polo comercial efervescente na área de serviços e Itapetinga se
destaca como polo pastoril.
De sua implantação, vale ressaltar que embora o processo descrito acima
tenha ocorrido da mesma forma nas UEBAS, um fato nos chamou atenção nos
estudos de Boaventura (2009), nos quais o autor ao referir-se ao processo da UESB,
trouxe à tona uma contribuição decisiva da Ministra da Educação da época, pelo fato
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de ser uma mulher no poder, a Sra Esther de Figueiredo Ferraz10, que conforme
ressaltou, teve um papel fundamental pois: ―muito ajudou a educação baiana na sua
gestão‖ (BOAVENTURA, 2009, p. 66), mesmo que a intermediação para acesso dos
interessados ao Ministério, tenha sido realizada pelo Conselho Estadual de
Educação, na figura do seu presidente, Raimundo José da Matta.
Outra universidade estadual também implantada foi a Universidade Estadual
de Santa Cruz - UESC a qual se situa na microrregião de Ilhéus-Itabuna, conhecida
como Região Cacaueira, localizada na mesorregião Sul Baiano, com uma população
estimada pelo IBGE, em mais de um milhão de habitantes distribuídos em 41
municípios.
Sua história demarca além das influências políticas, do Estado e dos
municípios, já evidenciadas acima, no histórico de criação da UESB e UEFS,
também o grande poder dos coronéis11 do cacau da época, como ―homens‖ de
posses, status e de prestígio.
A Universidade do Estado da Bahia - UNEB, com estrutura multicampi, situase em Salvador (sede), Alagoinhas, Valença, Camaçari, Serrinha, Coité, Ipiaú, Santo
Antônio de Jesus, Juazeiro, Jacobina, Paulo Afonso, Teixeira de Freiras, Eunápolis,
Barreiras, Seabra, Euclides da Cunha, Bom Jesus da Lapa, Brumado, Caetité. Cada
cidade com cultura própria e demandas por educação superior e desenvolvimento
de pesquisas, de acordo com a vocação territorial.
Segundo Boaventura (2009), o processo de criação, implantação e
autorização da UNEB não foi fácil, embora tenha sido marcado por muita luta e
coroado de êxitos, conforme expresso em seu relato e que nos convida a repensar a
sua continuidade por vias da sua governança, ressaltando a avaliação de
desempenho acadêmico como salutar nesse processo e que a meu ver, deve ser um
dos principais aspectos de olhar cuidadoso e atento por gestores (as):

O decênio de uma universidade multipolar, implantada e autorizada,
em plena expansão, lança luzes e graças pentecostais para novas
etapas avaliativas e progressivas. Mais do que o necessário
10

Foi a primeira mulher a possuir um cargo de ministra no Brasil, ocupando a pasta da Educação
(agosto de 1982 a 15 de março de 1985)
11
Nesse universo do cacau, os coronéis - os grandes fazendeiros - ditavam as normas e controlavam
a vida de todos que deles dependiam: Era o cacau que lhe dava mais dinheiro e, especialmente, era
o
cacau
que
lhe
proporcionava
status
no
seio
da
comunidade.
E eram nas mãos dos fazendeiros de cacau, os coronéis do cacau, que estava o controle da
economia, da política e da cultura da região no início de século XX
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reconhecimento, a avaliação permanente e a auto avaliação do seu
desempenho acadêmico garantem o futuro da instituição, sob a
proteção de Santo Antônio, padroeiro desta corporação de ensino
superior (BOAVENTURA, 2009, p.31).

Inseridas em todo o Estado da Bahia há 35 anos, essas universidades têm
dialogado com a população e se constituído como instâncias de produção, difusão
de conhecimentos e de inclusão, dada a capilaridade abrangendo diferentes polos
geográficos e o cumprimento dos objetivos institucionais para os quais foram criadas
e implantadas.
Para compreender o interior das Universidades públicas estaduais da Bahia,
trazemos no capítulo I, a descrição desse lugar e as definições de que os
documentos institucionais apontam para a função destas, enquanto instituições
sociais e na sequência, as competências exigidas para a assunção do cargo máxima
da reitoria, seja o(a) reitor(a).

1.1 OBJETIVOS

1.1.1 Geral

Compreender o processo de governança universitária a partir da trajetória
pessoal e profissional de mulheres que atuaram como reitoras na gestão das
Universidades Estaduais da Bahia.

1.1.2 Específicos
 Mapear as produções científicas que tratam dos conceitos de gestão
universitária e mulheres gestoras, tendo como base os periódicos da CAPES
e as pesquisas em desenvolvimento na Europa.
 Analisar criticamente os documentos institucionais das UEBAS, seus
regimentos e estatutos, a fim de compreender sua organização e a reitoria
como instância de poder e decisão.
 Analisar o conteúdo das entrevistas, considerando a história pessoal e
profissional das mulheres reitoras bem como as especificidades de suas
práticas na gestão das universidades públicas.

42

 Revisar a literatura sobre gênero, feminismo, gestão universitária e construir
um

conceito

de

governança

pública

universitária

ancorada

nas

especificidades das práticas das mulheres.
 Desenvolver um estudo comparado entre a Universidade de Aveiro (UA), em
Portugal, e a UNEB, sobre governança do ensino superior e inserção de
mulheres em cargos de topo na academia.

1.2 ESTRUTURA DA TESE

No primeiro capítulo, apresentamos o percurso metodológico que avançou
para a perspectiva de uma ciência colaborativa em que sua construção se deu: nas
relações estabelecidas entre a pesquisadora encarnada e os membros do grupo de
pesquisa ENLACE, a partir da influência dos estudos que antecederam esse
trabalho e que o subsidiou teoricamente, a partir da colaboração dos componentes
curriculares cursados no Programa Doutorado Multi-institucional e Multidisciplinar
em Difusão do Conhecimento-DMMDC.
Tal influência resultou na execução de um projeto de pesquisa ancorado
numa abordagem qualitativa que traduz as experiências profissionais das mulheres
reitoras de forma descritiva e as analisa considerando as abordagens teóricas
sobre governança e gênero na universidade.
No

segundo

capítulo,

contextualizamos

a

Universidade,

enquanto

instituição parte do sistema educacional brasileiro e refletimos sobre seus princípios
democráticos, trazemos para a cena os aspectos legais de sua criação, suas
potencialidades e a crença do seu poder para transformar realidades pela via da
construção e difusão de conhecimentos. Ressaltamos as conexões estabelecidas
dessa instituição social no âmbito da cultura, do trabalho e das novas tecnologias,
com o intuito de elencarmos os principais desafios institucionais que sobrepõem o
olhar para a sua forma de organização interna. Trazemos ainda um diálogo sobre o
processo de internacionalização na universidade e finalizamos o capítulo
abordando de forma crítica a influência do Estado na gestão das universidades
brasileiras, ao longo da história e que continua a influenciar atualmente. pautando se nos princípios neoliberais.
No terceiro capítulo, formulamos um debate, nos apropriando dos estudos
feministas que nos ajudaram a compreender a denúncia androcêntrica na
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sociedade e a tecnologia de gênero operada na gestão universitária, confrontando
com as características encontradas nas atribuições dos reitores a partir do
cotejamento fruto da análise documental dos regimentos e estatutos das
universidades pesquisadas.
No quarto capítulo, investimos nos conceitos de gestão e governança
pública universitária, partindo da gênese da palavra ―gestão‖, cujo debate centra-se
nos modelos da gestão, tendo como mote as especificidades oriundas das
características do(a) gestor(a).
O nosso esforço foi no sentido de articular a tríade no campo interdisciplinar
mulher (sujeito), governança (ação-posição) e lugar (universidade) e situar os saltos
e os retrocessos que poderíamos identificar nesta alquimia para em seguida,
voltarmos para a tríade não fragmentada, apresentando o último capítulo.
A discussão teórica trazida até aqui sobre as temáticas gestão e governança
pública universitária e tecnologias de gênero, possui um grande potencial de
entrelaçamento e articulação, que se ancora na experiência revelada pelas mulheres
reitoras, traduzindo na corporificação de um campo epistemológico e que é traduzida
e apresentada no quinto capítulo, a partir das leituras das falas apresentadas,
considerando as categorias: histórias de vida e influência familiar, percurso
profissional em ascensão e protagonismo na governança universitária.
No último capítulo, apresentamos os resultados da pesquisa desenvolvida
no estágio doutoral realizado em Portugal, na Universidade de Aveiro, que
demonstra a partir de um estudo comparativo com a Universidade do Estado da
Bahia, o percurso das mulheres na academia e que contribuiu para a elaboração do
projeto de extensão, aqui trazido, como produto que poderá vir a ser executado
para a difusão dos conhecimentos produzidos.
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2 REFERENCIAL TEÓRICO

CAPÍTULO I - PERCURSO METODOLÓGICO

Antes de adentrarmos a escrita para produzir o nosso TCC, a
dissertação ou a tese sobre a temática específica que elegemos e
com a qual nos comprometemos, já deveríamos ter nos olhados no
espelho e nos interpelado em nossa corporeidade, em nossa
memória, sobre e como esta temática possui uma história em minha
vivência e na minha ancestralidade. Será que estou visceralmente
comprometido com esta produção do conhecimento? (MESSEDER,
2013, p. 10).

O questionamento acima, ao mesmo tempo em que nos convida a olhar
integralmente o nosso eu, a nossa história e ancestralidade, ou seja, ―o sujeito
encarnado‖ em suas entranhas latentes, também nos desafia a pactuarmos
compromissos com a construção ética do conhecimento sobre qualquer temática
que nos propomos pesquisar e difundir.
Nesse percurso de estudos, sendo provocada a refletir sobre o eu
pesquisador/a, buscamos compreender o significado do ―sujeito encarnado‖
atentando às condições corporais, intelectuais e de relações humanas pelas quais
passamos no processo de elaboração mental e produção de ciência. Para tal,
tomamos como base os estudos de Levinas (2008); Najmanovich(2015); Heidegger
(2005) e Messeder (2013),
Constituir-se pesquisador/a é compreender o seu corpo e as suas relações
humanas. De acordo com Emanuel Levinas (2008, p. 58): ―é no seio da condição
carnal e sensível e das relações intercarnais e intersensíveis que o humano se
constitui e se afirma como tal‖. Esse pensamento se coaduna com o que propôe
Najmanovich (2015, p. 64) que nos convida a pensar nesse corpo na
contemporaneidade, ao afirmar também que esse: ““corpo vivencial‖ não é o único
imaginário corporal (...), mas um corpo multidimensional: um composto ao mesmo
tempo material e energético, pessoal e vincular, real e virtual (um supercorpo,
talvez)‖.
Se este corpo multidimensional atua em uma realidade também diversa e
multifacetada, o mundo exterior também passa a ser pensado nas relações
estabelecidas. A partir das ideias de Heidegger (2005), há um sentimento de
compartilhamento no qual "na base desse ser-no-mundo determinado pelo com, o
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mundo é sempre o mundo compartilhado com os outros" (HEIDEGGER, 2005,
p.170).
Tais reflexões conduzem ao pensamento sobre os marcadores sociais e
como esses estão intrinsecamente presentes na definição dos nossos objetos de
pesquisa, por serem, de acordo com Messeder (2013), parte da nossa hexis corporal
e atuarem como dispositivos na seleção de valores, no momento arbitrário: no ponto
de partida da investigação, quando as perguntas são formuladas.
O caminho teórico-metodológico percorrido no decorrer dos quatro de anos de
trabalho em pesquisa qualitativa e que desemboca nesta tese é fruto de uma
trajetória acadêmica impulsionada e mantida pelo desejo de pesquisar sobre
mulheres que ocupam cargos de poder na hierarquia das universidades. Nesta
senda, busco compreender como e quais as especificidades das mulheres no
exercício do cargo de ―reitor‖ das UEBAS. Esta pesquisa possui uma abordagem
qualitativa, com o uso de análise documental para compreensão da estrutura
organizacional destas universidades e entrevistas por amostragem com as mulheres
que assumiram a reitoria das instituições UNEB, UEFS, UESC uma vez que a UESB
não possui em seu histórico sinalização de mulheres nessa função.
Nesta senda, o quadro abaixo expressa a caminhada metodológica para a
elaboração dessa tese:
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Quadro 1- Distribuição das atividades – caminho metodológico
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
a) Mapear as produções científicas
que tratam das dissertações e teses
sobre mulheres gestoras tendo como
base os periódicos da CAPES e as
pesquisas em desenvolvimento na
Europa.
b) Revisar a literatura sobre gênero,
feminismo, gestão universitária e
construir um conceito de governança
pública universitária, pautado das
especificidades das práticas das
mulheres.

ATIVIDADES
PERÍODO
Levantamento do estado Um ano (2014-2015)
da arte sobre mulheres
gestoras

Revisão da literatura e Um ano (2016)
construção do estado da
arte sobre mulheres
gestoras e relações de
gênero
Escrita dos primeiros Dois anos (2015-2016)
capítulos e metodologia
definida
(preparação
para qualificação)

b)
Analisar
criticamente
os
documentos institucionais das UEBAS,
seus regimentos e estatutos a fim de
compreender sua organização e as
instâncias de decisões.

F) Desenvolver um estudo comparado
entre a Universidade de Aveiro (UA)
em Portugal, e a UNEB sobre
governança do ensino superior e
inserção de mulheres em cargos
reitoria.

d) Analisar os dados coletados nas
entrevistas considerando as histórias
de vida e profissional e as
especificidades de suas práticas na
gestão das universidades públicas

Qualificação cumprida

Novembro (2016)

Análise documental das
quatro
universidades
estaduais da Bahia no
item
estrutura
organizacional e gestão
para identificação de
modelos
Subprojeto desenvolvido
na
Universidade
de
Aveiro. Produção de um
capítulo
sobre
a
experiência
desenvolvida.
Reflexões
sobre
a
pesquisadora encarnada
Capítulos
I,
II,
III
escritos.
Trabalho
de
campo
(quatro
entrevistas
realizadas com uma
diretora e três reitoras,
transcritas e tabuladas)
Finalização
da
teseescrita do capítulo
IV

Um ano e quatro
meses (julho 2017 a
novembro 2018)

Quatro meses (Agosto
a dezembro 2017)

Tres anos (2016-2018)

Um mes
2018)

(novembro

Tres meses

Elaboração da autora (2018)

Esse capítulo está estruturado em três subseções as quais trazem: a
reflexão sobre a construção do conhecimento científico, a contribuição do programa

47

DMMDC na formação multidisciplinar da pesquisadora e a escrita metodológica de
cada atividade desenvolvida.
Na primeira seção, apontamos a escolha metodológica pela pesquisa
qualitativa, apresentando o seu desenho.
Na

segunda

subseção,

denominada

formação

multidisciplinar

da

pesquisadora, no DMMDC, trazemos um panorama dos componentes curriculares
cursados no programa de doutoramento e as contribuições destes para a
reelaboração do projeto de pesquisa que dá origem à tese.
Na última subseção, evidenciamos a partir do estado da arte e da revisão da
literatura, as lacunas existentes na aproximação da discussão sobre gênero e
gestão, que culmina na apresentação dos caminhos percorridos desde a coleta até a
análise dos dados e finaliza com o desenho de uma proposta de curso de extensão
para mulheres gestoras públicas.

1.1 OPÇÕES METODOLÓGICAS: ABORDAGEM QUALITATIVA

A metodologia utilizada para execução do projeto de pesquisa se baseou
na abordagem sobre pesquisa qualitativa ancorada em Ludke e André (1986); Gatti
(2007); Haguette (1990) e (MINAYO, 2008,)
Para Ludke e André (1986), a abordagem qualitativa possibilita o contato
direto e pessoal, com o objeto investigado e sua complexidade, e permite não só a
multiplicidade dos dados coletados, como também a participação direta dos sujeitos
envolvidos. Para as autoras, um dos grandes desafios lançados atualmente às
pesquisas em educação é o de buscar captar essa realidade dinâmica e complexa
do objeto de estudo.
Seguindo essa mesma compreensão, Gatti (2007) assevera que as
alternativas para análise qualitativa possuem um ―universo heterogêneo‖ de
métodos e técnicas que vão desde a análise de conteúdo com toda sua diversidade
de propostas, passando pelos estudos de caso, pesquisa participante, estudos
etnográficos, antropológicos etc.
A abordagem qualitativa, como aponta Haguette (1990), fornece uma
compreensão profunda dos fenômenos sociais, apoiada no pressuposto de grande
relevância do aspecto subjetivo da ação social, decorrente da própria configuração
de como se estrutura a sociedade. Aqui, se encontra a incapacidade de a estatística,
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da abordagem quantitativa dar conta dos fenômenos complexos e dos fenômenos
únicos, em termos de suas origens e de sua razão de ser.
Realizamos uma pesquisa de abordagem qualitativa, numa perspectiva
colaborativa, considerando que na prática conjunta entre a pesquisadora e as
reitoras, houve a busca para ―o desenvolvimento profissional por meio da reflexão e
problematização da sua formação e prática‖ (IBIAPINA, 2008, p.26), conforme
sugere a autora ao escrever sobre o processo de pesquisa colaborativa na
educação em práticas de formação docente.
Foi possível a ampliação dos conhecimentos pessoais e profissionais, pois,
na modalidade de pesquisa colaborativa, a colaboração e a reflexão crítica para a
produção de um novo conhecimento científico devem ocorrer ―calçados em decisões
e análises construídas por meio de negociações coletivas, onde os sujeitos tornamse co-parceiros, co-usuários e co-autores de processos investigativos delineados a
partir da participação ativa, consciente e deliberada‖ (IBIAPINA, 2008, p.26).

1.1.1Estratégia de Investigação - Estudo de caso

Definidos os sujeitos da pesquisa e o lócus de realização, optamos pelo
estudo e compreensão sobre estudo de caso em Yin (2005); Bogdan e Biklen
(1994); Meirinhos e Osório (2016); Stake (1999) e Yacuzzi (2005), acrescida da
opção por uma pesquisa colaborativa ancorada nas ideias de Ibiapina (2008).
Tomando as UEBAS enquanto lócus de realização da pesquisa e as
Mulheres Reitoras enquanto sujeitos, podemos afirmar que realizamos ―estudo de
casos‖, primeiro, por que nos pautamos nas sucessivas etapas: recolher, analisar e
interpretar as informações, embora com a particularidade de que o propósito da
investigação é o estudo intensivo de um ou poucos casos‖ (LATORRE et al, 2003).
Segundo, porque nesse processo é fundamental a atenção ao contexto Stake
(1999), uma vez que: ―(...) o seu valor reside em que não apenas se estudar um
fenómeno, mas também o seu contexto‖ (YACUZZI, 2005, p. 9). Terceiro, pelo uso
de: ―várias fontes de evidência (...) ponto forte importante dos estudos de caso‖
(YIN, 2005). De acordo com Bogdan e Biklen (1994, P. 79), em relação ao estudo
de casos múltiplos, alguns começam sob a forma de um estudo de caso único cujos
resultados vão servir como o primeiro de uma série de estudos, ou como piloto para
a pesquisa de casos múltiplos‖.
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Tomando as universidades estaduais da Bahia enquanto lócus para estudo
de casos multiplos e de seus sujeitos (reitoras), evidenciando em suas histórias
pessoal e profissional, as interrelações estabelecidas com as tecnologias de gênero
e com a governança universitária vivenciada por elas nos contextos históricos,
sociais e políticos da Bahia, afirmamos que o estudo se sustenta como uma
pesquisa quaitativa (MINAYO, 2008, p. 23).
Portanto, o produto das falas das reiotras analisadas nos levou a um
desenho das relações estabelecidas das mulheres com a governança pública
universitária e, nesse sentido, ao material para contraste de respostas e análise,
pois, conforme Rodríguez (1999, p. 65), ―este tipo de desenho permite contestar e
contrastar as respostas obtidas de forma parcial com cada caso que se analisa‖.
Concluindo, o caminho metodológico evidenciou um contexto que, por sua
vez, foi descrito sob o foco de interesse e a perspectiva dos informantes, a premissa
recaiu sobre o processo de construção, a fim de levar o leitor à compreensão da
situação denunciada: o androcentrismo no meio acadêmico e a não estabelecer uma
verdade única sobre o tema, com forte presença da pesquisadora encarnada no
processo.

1.2 FORMAÇÃO MULTIDISCIPLINAR DA PESQUISADORA

Baseado nas inquietações de toda uma vida como gestora, submeti um
projeto de pesquisa sobre: Mulheres gestoras da Bahia e os impactos de sua
atuação nas políticas públicas de estado, junto ao Programa de Doutorado
Multiinstitucional e Multidisciplinar em Difusão do conhecimento (DMMDC), o qual
foi aprovado.
Meus questionamentos e trajetória profissional coadunavam-se com os
objetivos propostos pelo programa e, ao mesmo tempo, ―caso fosse aprovada‖, teria
uma grande oportunidade de: distanciar-me por hora do contexto da UNEB para
uma qualificação profissional, imersão em um processo de produção científica,
apresentação de trabalhos e vivência de estudante tão necessária para professores
universitários e que estive distanciada por longos 10 anos, atuando na gestão
acadêmica.

Enfim,

a

possibilidade

de

retorno

à

universidade,

enquanto

docente/estudante e não mais como gestora.
A princípio, conciliei as atribuições do cargo de chefe de gabinete da

50

Secretaria Estadual de Política para Mulheres, com a responsabilidade de cursar
as disciplinas obrigatórias do programa o que me levou a sérias reflexões sobre a
qualidade do que nos propusemos fazer cotidianamente, sobre o produtivismo
acelerado e a otimização dos tempos nos espaços múltiplos.
Nesse periodo, foi possivel no programa, compreender a importância do
doutoramento para além da qualificação profissional, superando a visão inicial e,
perceber com as disciplinas Sistemas Complexos, Epistemologia E Construção Do
Conhecimento, Metodologia de Análise dos Processos Cognitivos e Análise
Cognitiva, o quão é possivel construir conhecimentos, considerando todas as
possibilidades e dimensões das diferentes áreas, suas articulações, ligações,
dijunções e relações. A convivência com professores das áreas de Física à Filosofia
e colegas das áreas de exatas e humanas me situou na lógica multidisciplinar e
multiinstitucional.
O processo de doutoramento na perspectiva de produção científica e
difusão se dão a partir de uma imersão em 2015, nas discussões teóricas
possibilitadas pelas disciplinas: Criação e Difusão do Conhecimento para Inovação
Tecnológica, Seminário de Tese, Gestão e Difusão do Conhecimento no
Ensino.Superior. Participei também das reuniões do grupo de pesquisa
(ENLACE)12 na quais a reflexão constante sobre o fazer ciência e as trocas de
saberes

com profissionais de

diferentes áreas do

conhecimento foram

fundamentais. Tais atividades contribuíram para modificar o projeto inicial
―Mulheres gestoras da Bahia: os impactos de atuação nas políticas públicas de
Estado‖, para ―Gestão Universitária e o protagonismo das mulheres reitoras nas
Universidades Estaduais da Bahia‖.
Em 2016, no componente: Processos de Construção do Conhecimento,
pude compreender melhor sobre os métodos de elaboraçao do conhecimento, a
relação destes com o contexto cultural a partir do aprofundamento dos estudos
sobre a ―invenção da cultura‖ (Roi Wagner), acrescida das leituras à luz da
semiótica.
12

ENLACE -Grupo de Pesquisa registrado no CNPq, criado a partir de características epistemológica
e institucional que agregou participantes de diferentes cursos de graduação e pós-graduação na
UNEB e que hoje conta com o engajamento de pessoas de diferentes espaços geográficos da BahiaBrasil. Traço epistemológico: a) Interdisciplinaridade proporcionada pela Antropologia mediante o
conceito de práticas socioculturais; b) Formação disciplinar dos/as Pesquisadores/as (especialização
por áreas); Linhas de Pesquisa: 1. Difusão e Gestão de Conhecimento; 2. Educação e Trabalho; 3.
Sexualidades e Direitos Humanos.
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Com a disciplina Tecnologias da Informação e Difusão Social do
Conhecimento, foi possível construir um template importante para o design cognitivo
da pesquisa, momento único de reelaboração, redefinição dos processos e métodos
de pesquisa, com vistas numa difusão estruturada e marcada pela concepão
construtivista de construção do conhecimento.
Em Análise Cognitiva I e II, foi possivel realizar de forma prática o
reconhecimento

dos

espaços

multiculturais

de

aprendizagem,

bem

como

compreender o Anco como eixo de sustentação da formação dos doutorandos/as
deste Programa, complementada com o componente Seminário de Tese II que
motivou a sistematização do projeto, de acordo com as normas técnicas de escrita e
produção da Ciência, possibilitando-me fazer um contraponto com os demais
componentes.
Finalmente, em Sistema de Representaçao dos Conhecimentos as
discussões sob a ótica da Física, as apresentações de trabalhos pautados em
modelagem, as leituras e orientações didáticas com a utilização de um espaço
virtual de aprendizagem no moodlle e, com a rigidez dos prazos e técnicas de
elaboração de trabalhos, observando o rigor científico necessário.
Em cada crédito cursado, foi possivel construir artigos sobre os conteúdos
trabalhados articulados ao tema do projeto de pesquisa em desenvolvimento e
acreditar nos espaços de produção e difusão de conhecimentos, sobretudo naqueles
que atuam fortemente na formação de pesquisadores como o Programa de
Doutoramento em Difusão do Conhecimento. Como resultado dos componentes
cumpridos, foi possível apresentar e publicar inúmeros trabalhos cientificos
(APÊNDECE I)
A elaboração intelectual e textual possibilitada pelas diferentes ―disciplinas‖
cursadas no doutorado acrescem ao nosso olhar outras lupas capazes de ir aos
poucos, descortinando o universo dos saberes, capaz de nos levar a reflexões cada
vez mais complexas sobre o ser/estar no mundo e também sobre qual projeto
científico se tem de fato.

1.3 ESTADO DA ARTE : MULHERES GESTORAS NA UNIVERSIDADE
A construção do ―estado da arte‖, segundo Marconi e Lakatos (2010, p.166),
é um tipo de pesquisa que tem como finalidade ―colocar o pesquisador em contato
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direto com tudo que já foi escrito, dito, ou filmado sobre determinado assunto‖ (ver
anexo I).
O grande desafio da universidade é a luta por uma metodologia de
construção de conhecimentos que se comprometa com a disponibilização,
socialização e difusão dos saberes e, que acessados, criticados e valorizados por
pessoas ou grupos, possam ser utilizados de forma autônoma para transformar
vidas. Tal desafio no mundo contemporâneo não se corporifica à medida que muitos
cidadãos ainda permanecem à margem dos processos de discussões e de produção
da ciência, como aponta Burnham (2011, p. 12):

Contudo, se a sociedade da informação é aquela que disponibilizae
pode permitir que o conhecimento, principalmente o científico e
tecnológico, que é produzido com o massivo apoio de recursos
públicos, permaneça propriedade de poucos. Sua tradução para a
conquista de "patamares cognitivos" cada vez mais amplos em
termos da distribuição entre os diversos estratos da população é
papel não só da escola, mas também de todos os espaços sociais
onde se possa interagir com o objetivo de (in)formar o cidadão,
construindo espaços sociais de aprendizagem abertos e
multirreferenciais.

Tomando como base a busca pela ciência produzida e disponibiizada em
rede internet, iniciamos a pesquisa para construção do estado da arte, com o
indicador ―mulheres gestoras‖ no site da CAPES, utilizando a aba - ―periódicos‖, por
considerarmos esse endereço digital de qualidade e que agrega teses de doutorado
e dissertações de mestrado publicadas em diferentes bases de dados, a exemplo do
Scopus, Web of Ccience e Scielo.
A construção do estado da arte com o acesso aos trabalhos produzidos e
publicados nas bases de dados acima citadas com recorte do tempo (2013- 2015) e
a padronização da busca, utilizando a palavra-chave aspeada: nos idiomas (inglês,
francês, espanhol e português) e reorganizados em grupos (por base) possibilitou
um estudo exploratório em sua totalidade e posteriormente, a análise dos resumos,
individualmente. É importante observar que dos trabalhos encontrados, nenhum
articula o termo mulher gestora com gestão universitária. Consideramos tímida ainda
a forma como o termo foi encontrado nessas públicações. Revela a presença do
mesmo, mas sem correlação com gênero e aprofundamento no estudo.
Outra sinalização importante foi o fato de ao analisarmos os resumos de
diversos autores e diferentes conteúdos, trilharmos o mesmo caminho de construção
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do conhecimento o qual passamos também para a tessitura de uma tese na qual o
campo é complexo e os caminhos inusitados, mas conseguimos perceber os
religamentos que vão compondo a grande rede de saberes.
O estado da arte sobre mulheres gestoras nos revelou que: a) os conceitos
de gestão advêm das teorias da administração; b) as teses encontradas sobre
mulheres gestoras referem-se em sua maioria às áreas de saúde e administração de
empresas e de forma limitada à área educacional no ensino superior, c) pouca
difusão de trabalhos sobre gênero no ensino superior dado a invisibilidade da
participação feminina na estrutura da academia, em posições de tomada de
decisões como reitorias e pró-reitoras, d) a natureza das pesquisas apresentadas
em sua maioria, foram ―estudo de caso‖.
Para compreender melhor esse processo, nos debruçamos na revisão da
literatura sobre gênero, universidade, gestão pública e governança universitária, em
que trazemos para o trabalho as principais ideias dos autores relacionados e que
constituiu nossa base epistemológica, conforme quadros abaixo:

Quadro 2 - Gênero
Autores (as)
AMANCIO (1994)
CARVALHO (2000)
MARY CASTRO
Ana Alice Costa.
LAURETISs (1995)

DONNA HARAWAY
(2000)

Principais ideias
Masculino e o Feminino a autora aborda inúmeras questões acerca
da construção social da diferença,
A participação das mulheres na gestão - O caso particular da
Gestão de Recursos Humanos
Gênero e poder no Brasil ―Leituras transculturais‖
Empoderamento das mulheres
Gênero é uma representação; a representação do gênero é a sua
construção; a construção de gênero vem-se efetuando hoje no
mesmo ritmo de tempos passados nos ―aparelhos ideológicos do
Estado‖. A construção do gênero se faz por meio de sua
desconstrução.
Gênero deve ser encarado como uma força pessoal-política tanto
negativa, quanto positiva. E assim reescreve a sua proposição a
construção do gênero é o produto e o processo, tanto da
representação quanto da sua autorepresentação.
Significação de gênero ao contexto do movimento social feminista
estadunidense que certamente influencia a academia para a
construção de novas problemáticas na teoriasocial.
Elaboração da autora (2018)
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Quadro 3 – Universidade e gestão pública
Autores (as)

CHAUÍ (2011)
FREIRE (2005)

SAFATLE (2017)

CARDOSO JR, (2011)
CUNHA ( 2000)

BOURDIE
( 2002)

Principais ideias
Universidade- Instituição social que deve ―estabelecer um firme
compromisso com a democratização dos saberes‖.
Diálogo é uma relação horizontal de A com B. Nasce de uma
matriz crítica e gera criticidade. Nutre-se do amor, da humildade,
da esperança, da fé, da confiança.
―guetos de luxo‖: um misto de agências de viagens para colóquios
internacionais e consumo de produtos culturais globais com
espaço para a produção especializada de um saber cujos
resultados, muitas vezes, não são sequer publicados na língua
local de seus países.
Planejamento governamental e gestão pública no Basil: elementos
para ressignificar o debate e capacitar o estado
Sobre autonomia universitária - a tríade Avaliação,
credenciamento e financiamento passaram a influenciar a gestão
universitária.
Disposições estáveis e transferíveis (habitus) que cabe a todo
sistema de ensino (BOURDIE, pag.210,2002) ou ainda, uma
autonomia relativa do sistema de ensino como poder de
reinterpretar as exigências externas e tirar partido das ocasiões
históricas para realizar sua lógica interna. (BOURDIE, 2002,
p.230).
Elaboração da autora (2018)
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Quadro 4 – Governança universitária
Autores (as)

Principais ideias

MARQUES (2012)

Descrever todas as estruturas, processos e atividades que
estão envolvidos no planejamento e direção das instituições e
das pessoas que trabalham no ensino superior.

BRESSER PEREIRA (
2012)

Capacidade financeira gerencial e formulações de políticas
públicas
Capacidade da ação do estado na implementação de políticas
públicas e de metas coletivas

ELI DINIZ (1996)

FOLETO E TAVARES Rol de princípios e ações que culminam numa complexidade
(2013)
Princípios: a autonomia institucional (respeitada); a liberdade
NCIHE ( 1997)
académica (protegida); os mecanismos de governação
(abertos e receptivos).
Características
observáveis:
liderança,
compromisso,
integridade, responsabilidade, transparência e integração para
que as metas e os objetivos sejam alcançados
Um conjunto eficiente de mecanismos de como se deve
MARCATTI
apud governar uma empresa ou uma instituição de ensino. Ela
BONVENTTI
garante que o comportamento do seu principal executivo ou,
( 2008)
no caso das instituições de ensino, que o seu reitor vai atuar
sempre alinhado com o interesse dos acionistas. Ela está
acima da gestão
Relações formais e mecanismos informais que constituem as
TAVARES (2009)
relações entre as organizações e seus públicos interessados.
BARRET (2003)

ROTH;
VALLE
(2012)

E

DOUGLAS; Governança não é gerir, mas delimitar a gestão.
PADULA

Formas de regulação hierárquica; mecanismos de ajustamento
mútuo; acordos produzidos por negociação; cooperações que
articulam atores públicos/ privados e cooperações que
articulam atores sociais independentes.
Dinâmicas institucionais determinadas por fatores internos e,
OLSEN E MAASSEN Dinâmicas institucionais determinadas por fatores externos.
(2007)
No primeiro modelo os atores internos compartilham normas e
objetivos é chamado de Governo de pares lógicos.
WILLIAMSON
(1985)

Elaboração da autora (2018)

Realizada a reflexão a partir das ideias acima, o grande desafio foi identificar
as relações entre gênero e governança universitária e, para tanto, buscamos a
coleta de dados junto àquelas que estiveram na posição de reitoras das
universidades públicas do estado da Bahia.
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Considerando a) as universidades públicas da Bahia como instituições
sociais, b) as definições prévias de características e funções de gestores máximos
das universidades previstas em seus estatutos e regimentos e c) o histórico de um
número reduzido de reitoras mulheres que chegaram ao cargo de topo das
universidades

pesquisadas,

retomamos

a

pergunta

de

partida:

Quais

as

especificidades da gestão realizada por mulheres reitoras no processo de gestão
das Universidades estaduais da Bahia (UEBAS)?
Para responder a essa questão, é necessário para além da compreensão do
que é a universidade, da discussão sobre Governança pública e gênero,
identificarmos como está organizado o espaço de atuação das mulheres nas
Universidades públicas estaduais da Bahia e posteriormente ouvi-las. Assim sendo,
apresentamos abaixo o Lócus da pesquisa, desenhado a partir da análise
documental com cotejamento das atribuições do cargo específico de ―reitor‖.

1.4 LÓCUS DA PESQUISA: ESTRUTURA, FUNCIONAMENTO DAS UEBAS

As universidades públicas do Estado da Bahia foram criadas como
Instituições Sociais e isso pode ser claramente verificado nos documentos
institucionais analisados (estatutos e regimentos) no quais marcadamente seus
objetivos e compromissos apontam uma relação de reciprocidade e colaboração
com o desenvolvimento social, politico, economico e cultural das regiões onde estão
inseridas. Embora, sob a influência e financiamento do estado e diante das
exigências dos orgãos de controle federais, a exemplo da CAPES e CNPQ, essas
instituições tenham apresentado forte tendência ao planejamento estratégico, assim
como à gestão para a eficiência e sucesso, caracteristicas fortes apresentadas
acima que coadunam-se àquelas das organizações sociais.
A história de implantação das universidades públicas baianas demarca a
interiorização do ensino superior em todos os territórios, possibilitando o acesso
àqueles/as que estiveram durante longos anos alijados do ensino, pesquisa e
extensão universitária. O artigo intitulado Educação Superior e Desenvolvimento no
Estado da Bahia: Um Estudo sobre as Universidades Estaduais Baianas, escrito
por Patrícia Lessa e Marta Miranda (2008), assinalam que as universidades (UNEB,
UESC, UESB, UEFS) implantadas a partir da década de sessenta, na Bahia,
atenderam às demandas por educação universitária, garantindo o direito à
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sociedade civil de acesso ao ensino superior.
Vale salientar que as quatro instituições apresentam perfis e processos
históricos diferenciados, entretanto elas têm em comum a trajetória nacional de
incentivo à formação de professores para o ensino médio e de profissionais para a
indústria crescente.

1.4.1 Universidade do Estado da Bahia-UNEB

A UNEB foi criada a partir da integração de Faculdades e Centros de
Ensino Superior já consolidados, que funcionavam na Bahia, em diferentes
cidades, a exemplo da Faculdade de Agronomia do Médio São Francisco-FAMESF
(1950), da Faculdade de Formação de professores de Alagoinhas (1960),
Faculdades de Filosofia, Ciências e Letras de Caetité e Juazeiro, mais tarde, a
criação dos Centros de Ensino Superior de Barreiras e do Centro Tecnológico da
Bahia, em Salvador, dentre outros, dando origem à maior instituição universitária
pública, com estrutura multicampi do Norte e Nordeste do País.
A Produção, socialização e aplicação do conhecimento em diversas áreas,
com vistas à formação do cidadão e ao desenvolvimento das potencialidades
políticas, econômicas e sociais da comunidade baiana é sua missão institucional,
adotada e perseguida há mais de 30 anos, justamente pelo seu formato, utilizando a
multicampia para desenvolver o Ensino, a Pesquisa e a extensão em todos os
territórios da Bahia.
Mas como uma Universidade pública com capilaridade multirregional,
autarquia de regime especial vinculada à Secretaria Estadual de Educação, criada
pela Lei Delegada, n.º 66, de 1º de junho de 1983 e reestruturada pela Lei Estadual
n.º 7176, de 10 de setembro de 1997 (a mesma Lei que regulamenta todas as
Universidades Estaduais da Bahia - UEBAS), sendo estruturada com base no
sistema binário e administrada de forma descentralizada, realiza sua gestão
universitária?
Antes de entrarmos na discussão sobre sua gestão é preciso, primeiro,
compreender sua forma de organização. Com a autonomia didático-cientifica,
patrimonial e administrativa, a UNEB, considerando a Constituição Federal e as Leis
Estaduais, constrói e aprova seu Estatuto, Regimento Interno, Planos de
Desenvolvimento Institucionais, Planos Estratégicos e Projetos Pedagógicos,

58

Resoluções que servem de instrumentos para a sua gestão acadêmica e
administrativa.
A organização e o funcionamento da instituição se dão a partir da
composição e participação de membros nos órgãos abaixo relacionados, que
seguindo as competências previstas em seu Regimento Geral, deliberam acerca de
matérias e projetos que perpassam a vida acadêmica, as relações da universidade
com os órgãos externos e, principalmente as relações internas entre as instâncias,
conforme apresentado a seguir:

Órgãos de Administração Superior:
a) Órgãos Superiores Deliberativos
I - Conselho Universitário -CONSU
II - Conselho Superior de Ensino, Pesquisa e Extensão - CONSEPE
III - Conselho de Administração -CONSAD
Órgão Superior Executivo.
I - Reitoria.
II - Órgãos de Administração Setorial:
II- Órgãos Deliberativos
I - Conselhos de Departamento; II - Colegiados de Curso;
III - Núcleos de Pesquisa e Extensão.
Órgãos Executivos.
I - Departamentos.
III - Órgãos Suplementares de Natureza Interdisciplinar;
IV - Órgãos de Apoio Acadêmico-Administrativo

Para os Órgãos superiores deliberativos CONSU e CONSEPE, ambos
presididos pelo Reitor, a participação de seus membros se dá a partir da
composição dos membros natos, ou seja, todos/as os/as eleitos/as por eleição direta
(Coordenadores de Colegiados, Diretores de Departamentos, Vice-Reitor e Reitor) e
dos indicados (representações de técnicos, docentes, discentes e, cargos
comissionados, no caso dos Pró-reitores). Já o CONSAD, é presidido pelo
Secretário Estadual de Educação.
Para alcançar os objetivos institucionais da UNEB, que se volta basicamente
para a Formação integral do cidadão, desenvolvimento sociopolítico, econômico,
educacional

e

cultural

da

comunidade

baiana,

produção

e

difusão

de

conhecimentos, colaboração na elaboração de políticas públicas e capacitação de
profissionais (Estatuto), há uma necessidade de liderança que articule o

59

engajamento de toda a comunidade acadêmica e externa para assumir
coletivamente esses propósitos.
Nesse sentido, e considerando a disposição e estrutura acadêmica
apresentada, a instância da Reitoria exercida pelo Reitor e tendo o Vice-reitor como
seu substituto, possui um papel fundamental por ser um órgão que se responsabiliza
pelo planejamento, coordenação, supervisão, controle e avaliação da Universidade.
(Art. 14) para que a partir de sua gestão, a instituição seja conduzida para o
cumprimento de sua missão e, conseqüente, alcance de seus objetivos.
Para assumir a posição de Reitor/a, os documentos internos definem,
enquanto atribuições a representação institucional, a convocação de reuniões e
presidência de conselhos, a conferência de graus, a administração e aplicação dos
recursos financeiros, a postura de aplicação de penalidades com poder disciplinar,
dentre outras.
A UNEB desde 1983, com a primeira reitoria assumida pelo Dr. Edvaldo
Machado Boaventura, teve à sua frente sete reitores, sendo seis destes homens e
uma mulher, a reitora Ivete Alves do Sacramento, da qual trataremos de sua gestão
nos próximos capítulos.
Segundo dados do Anuário 2017, atualmente, a UNEB se faz presente em
26 cidades do Estado da Bahia, através dos seus 24 campi e 2 campi avançados
compostos por 29 Departamentos, sete centros de Pesquisa, 263 Grupos de
Pesquisas cadastrados no CNPq. Possui ainda 169 cursos de Graduação com
22.660 estudantes matriculados. Na Pós-graduação, oferece 17 cursos (mestrados e
doutorados), com 1255 estudantes matriculados. Possui ainda 1395 técnicos
administrativos e um corpo docente composto por 2.267 professores, sendo que
destes, 772 possuem a titulação de doutores. A produção intelectual oriunda da Posgraduação apresenta um total de 2.272 trabalhos.
Os dados quantitativos apresentados revelam sua grandiosidade e
relevância no contexto do estado, embora a complexidade para mantê-la pública, as
carências, a infraestruturais, a falta de pessoal para alguns campi, as lacunas no
atendimento às demandas regionais, suas formulações curriculares e pedagógicas
que nem sempre acompanham as transformações sociais, a assitência estudantil
para permanência dos estudantes, as relações estabelecidas na definição de seus
projetos, dentre outras questões, só são conhecidas por aqueles/as que participam
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diretamente da universidade, seja como docente, estudante, técnico ou da
comunidade externa, que de qualquer forma, possui um vínculo com a mesma.
De certo, que esta instituição cumpre um papel fundamental, à medida que
possui um sistema de cotas para afrodescendentes e índios, interioriza o acesso ao
ensino superior público, possui uma larga experiência e vem cotribuindo desde a sua
criação, para a formação de professores e busca a inovação tecnológica para firmarse em diferentes áreas do conhecimento.

1.4.2 Universidade Estadual De Feira De Santana

A Universidade Estadual de Feira de Santana foi criada a partir da já
consolidada Faculdade de Educação (1968) que deu origem à criação da Fundação
Universidade de Feira de Santana – FUFS (1970), transformando-se em
Universidade (1976). É uma entidade autárquica, estadual da administração
descentralizada, de regime especial, instituída pela Lei Delegada nº 12, de 30 de
Dezembro de 1980.
Foi reconhecida pela Portaria Ministerial nº 874/86 (19886) e Recredenciada
pelo Decreto Estadual nº 9.271 (2004). Em seu Plano Estratégico, traz como missão
o compromisso de produzir e difundir o conhecimento, assumindo a formação
integral do homem e de profissionais cidadãos, contribuindo para o desenvolvimento
regional e nacional, promovendo a interação social e a melhoria da qualidade da
vida, com ênfase na região do semi-árido. Sua Visão de futuro é estrategicamente
elaborada para:
Manter sua condição de universidade pública, gratuita e autônoma
visando credibilidade enquanto instituição de ensino de graduação e
pós-graduação de qualidade com linhas de pesquisa consolidadas,
produção
científica
relevante,
atividades
extensionistas
transformadoras da sociedade na qual está inserida e com inserção
internacional institucionalizada. A UEFS manterá sua posição de
excelência em estudos do semi-árido (2011-2015, p.13).

A fim de atender aos propósitos para os quais foi criada, estruturou-se
internamente com os seguintes orgãos:
I – Órgãos de Administração Superior;
I – Conselho de Administração;
II – A Assembleia Universitária;
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III – O Conselho Universitário;
IV – O Conselho Superior de Ensino, Pesquisa e Extensão;
V – A Reitoria.
II Órgãos de Administração Adstrita:
I – Conselhos de Departamentos;
II – Diretorias de Unidades;
III – Colegiados de Cursos;
III-Órgãos de Ensino, Pesquisa e Extensão:
I – Os Departamentos;
II – Os Órgãos Suplementares.
Os órgãos acima listados funcionam de forma articulada para que os seus
objetivos prioritários da instituição sejam alcançados, sejam eles na educação de
nível superior, no preparo de profissionais qualificados, na congregação de mestres,
cientistas e artistas para aplicar o conhecimento, cultivar as artes, assim como na
disponibilização dos conhecimentos a serviço do homem, promovendo o
desenvolvimento cultural, social e econômico da região de Feira de Santana
(Estatuto da UEFS).
Desde a sua criação voltada fortemente para a formação de professores
com a oferta das Licenciaturas em Letras, Ciências, Matemática e Biologia, também
inseriu a oferta de outros cursos, como Enfermagem, Engenharia - Construção Civil,
Administração, Economia e Ciências Contábeis e tem se expandido.
Segundo dados do relatório de gestão (2015), a UEFS efetuou 7467
matrículas para graduação dos cursos regulares, 326 para os cursos especiais
(Educação à distância) e 255 nos cursos de Pós-Graduação dos 21 programas
existentes nos quais 7 deles são mestrados e 1 doutorado (2016, p. 44).
Com 317 produções cientícas registradas em 2015, um quadro docente de
895 professores efetivos e 80 REDAS, 618 técnicos administrativos e 33 REDAS, a
UEFS teve à frente de sua gestão oito reitorados, sendo destes conduzidos por seis
homens e duas mulheres: as professoras Yara Maria Cunha Pires (1987 - 1991) e
Ananci Bispo Paim (1995 - 2003).
Sua gestão institucional é realizada a partir da Superintendência e
fiscalização das Atividades universitárias, ficam a cargo da Reitoria, abrangendo o
Ensino, a Pesquisa e a Extensão; o intercâmbio científico e cultural com outras
universidades; a administração geral, o campus e suas instalações; a assistência ao
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estudante e o apoio ao desenvolvimento socioeconómico e cultural da região de
Feira de Santana.

1.4.3 Universidade do Sudoeste da Bahia- UESB

Com a missão de Realizar, com efetividade e qualidade, o ensino, a
pesquisa e a extensão, produzindo, sistematizando e socializando conhecimentos, a
UESB foi criada, a fim de atuar na formação de profissionais-cidadãos e promover o
desenvolvimento humano e a sustentabilidade ambiental.
Sua história aponta que nasceu já sendo instituída pela Lei Delegada n.º 12,
de 30 de Dezembro de 1980, como Entidade Autárquica, dotada de personalidade
de Direito Público e Regime Especial de Ensino, Pesquisa e Extensão, de carácter
multicampi, sediada no município de Vitória da Conquista.
Dentre os principais objetivos previstos em seus documentos institucionais, a
UESB se compromete com a promoção do conhecimento científico, tecnológico e
cultural, um ensino voltado à formação de pessoas que exercerão profissões liberais,
técnico científicas, técnico-artísticas, de magistério, habilitadas para a investigação
filosófica, científica e literária; além de ser vetor de estímulo à pesquisa científica e
tecnológica e do pensamento original, crítico-reflexivo no campo da Ciência, da
Tecnologia, da Arte, das Letras e da Filosofia, busca estudar os problemas
socioeconómicos e culturais da Região e apresentar soluções para o seu
desenvolvimento sustentável.
No

âmbito

da

comunidade

universitária,

estabelece

o

foco

no

desenvolvimnto de uma consciência ética, valorizando os ideais de ciência, de
humanidade e de cidadania.
A partir de tais objetivos, a UESB define sua visão de futuro para ser uma
Instituição de Educação Superior de referência no ensino de graduação e pósgraduação, na pesquisa e na extensão e, assim, contribuir para a transformação
social.
Assim como as duas universidades apresentadas anteriormente, a UESB
originou-se a partir das Faculdades de Filosofia, Ciências e Letras, na cidade de
Vitória da Conquista, Jequié (1960) e da interiorização do Ensino Superior, com a
implementação do Plano Integral de Educação do Governo do Estado, com a
Faculdade de Educação (1969), transformando-se no mesmo ano, em Autarquia.
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Transformou-se em Fundação Faculdade de Educação de Jequié (1970), de Letras,
em Vitória da Conquista (1971), Ciências e Letras, em Jequié (1972), todas
licenciaturas curtas, vindo a ser consolidada como Universidade, absorvendo todo o
patrimônio e direitos pertencentes às Faculdades já existentes, com a extinção da
Fundação em 1980.
Aos poucos com sua expansão foram agregados os cursos das Escolas de
Agronomia (Vitória da Conquista), Zootecnia (Itapetinga) e Enfermagem (Jequié)
adotando a partir de uma carta consulta (1984) o sistema multicampi.
Com

autorização

de

funcionamento

(1987), Credenciada (1998) e

Recredenciada (2006), a UESB possui, segundo dados encontrados no relatório
online 2010, a oferta de 43 cursos regulares de graduação, com 7.843 discentes
matriculados, 926 professores efetivos, sendo destes, 209 especialistas, 411
mestres, 289 doutores e 11 pós-doutores.
A organização da UESB (Art. 8.º do seu estatuto) dispõe os seus órgãos da
seguinte forma:

I. Órgãos da Administração Superior:
1. Órgãos Deliberativos:
a) Conselho Universitário - CONSU;
b) Conselho Superior de Ensino, Pesquisa e Extensão - CONSEPE;
2. Órgão Curador: Conselho de Administração - CONSAD;
3. Órgão Executivo: Reitoria.
II. Órgãos da Administração Setorial:
1. Órgãos Deliberativos Setoriais:
a) Plenários dos Departamentos;
b) Plenários dos Colegiados de cursos de graduação e de pós-graduação stricto
sensu;
c) Conselhos dos campi.
II. Órgãos Executivos Setoriais:
a) Departamentos;
b) Colegiados de cursos de graduação e de pós-graduação stricto sensu.
III. Órgãos Suplementares:
1. Bibliotecas Central e Setoriais;
2. Centro de Aperfeiçoamento Profissional - CAP;
3. Diretoria do Campo Agropecuário – DICAP;
4. Diretoria Técnica Operacional de Recursos Áudio -Visuais – DITORA;
5. Editora Universitária;
6. Gráfica Universitária;
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7. Museu Regional;
8. Prefeituras dos campi;
9. Produtora Universitária de Vídeo – PROVÍDEO;
10. Serviço Médico Odontológico e Social;
11. Outros que vierem a ser criados, mediante aprovação em CONSU.

1.4.4 Universidade Estadual de Santa Cruz- UESC

A UESC nasceu do movimento na região cacaueira que articulou a Comissão
Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira (CEPLAC) e a Federação das Escolas
Superiores de Ilhéus e Itabuna – FESPI (1972) uma instituição que agregava as
Faculdades ja existentes desde 1960 de Filosofia e a de Ciências Econômicas
(Itabuna) e Direito (Ilhéus) somado aos esforços das lideranças locais, os coroneis
do cacau ou ―ouro baiano‖ o que contribuiu para a decisão politica e criação da
Universidade (1974).
Transformada e gerida como ―fundação de natureza privada‖, a FESPI,
escola particular, foi introduzida ao quadro das escolas públicas de 3º grau da
Bahia (1991) e sendo criada a Universidade como autarquia (1995), com a missão
de:
Produzir e difundir conhecimento científico, reflexivo, dialógico e
transformador da realidade social, a partir da indissociabilidade do
ensino, da pesquisa, da extensão, do estímulo à inovação, à
sustentabilidade e ao empreendedorismo e da garantia da
assistência estudantil, levam à responsabilidade social, à
dialeticidade entre o local e o global e à complementaridade da
ciência e dos conhecimentos tradicionais, com respeito às
diversidades, ao pluralismo e ao meio ambiente (UESC, PDI, p. 37).

A UESC absorveu em seu patrimônio três fazendas, servindo, portanto, de
espaço experimental que fortalece sua vocação para os estudos e pesquisas
agrícolas. Nesse sentido, os objetivos para os quais foi criada e que estão previstos
em seus documentos institucionais apontam para: a produção e socialização de
saberes compretidos com a realidade social, desenvolvimento integral do ser
humano, capacitação profissional, atuação agente propulsor do desenvolvimento
regional

integrado

e

autossustentavel

e

compromete-se

ainda

com

o

desenvolvimento de tecnologias, da Filosofia, das ciências, das artes e da cultura,
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além de participar da elaboração de políticas públicas educacionais em diferentes
áreas. Para cumprir suas responsabilidades, possui uma estrutura organizacional na
qual os órgãos estão, assim, situados, em sua hierarquia:

I Órgãos de administração superior;
I - Conselho Universitário - CONSU; II - Conselho Superior de Ensino, Pesquisa e
Extensão - CONSEPE; III - Conselho de Administração - CONSAD; IV – Reitoria
II - Órgãos de administração setorial;
I - Departamentos;
II - Colegiados de Curso
III - Órgãos de apoio administrativo;
: I - Assessoria de Comunicação
II - Editora
III - Secretaria de Registro de Diplomas;
IV - Procuradoria Jurídica –V - Unidade de Desenvolvimento Organizacional
IV - Órgãos suplementares.
I - Biblioteca Central;
II - Secretaria Geral de Cursosdentre outros.
Diante da apresentação das Universidades Estaduais da Bahia – UEBAS,
verificou-se que ambas possuem um histórico de atuação nos diferentes territórios
regionais do Estado, que datam da implantação de faculdades e centros de
educação, com forte tendência à formação docente desde a década de 60. As
instituições sofreram forte influência da legislação federal e estadual para agrupálas, mudando o estatus de faculdades para fundações universitárias, na década de
70, vindo a se consolidar como universidades públicas e gratuitas no final na década
de 80 e início de 90, sendo nesse espaço temporal, obrigadas a se credenciarem e
se recredenciarem para permanecerem legalmente como instituições universitárias
de ensino superior, pesquisa e extensão.
1.5 CARACTERÍSTICAS DO CARGO DE ―REITOR‖.

1.5.1 Reitoria e as competências de quem a ocupa

Apesar da autonomia didático-científica e de uma organização que privilegia a
participação da comunidade academica através de seus conselhos que são orgãos

66

consultivos e deliberativos, os diferentes órgãos e espaços são geridos a partir das
verbas concedidas pelo Governo do Estado através da Secretaria Estadual de
Educação-SEC, como entidade de vínculo, da legislação federal (LDB) e Lei de
Responsabilidade Fiscal - LRF, dos Decretos, Leis e normas do Conselho Estadual
de Educação-CEE que fiscaliza, avalia e autoriza o funcionamento de seus cursos,
como também dos seus Regimentos e estatutos internos, enfim, um sistema que
acaba por definir previamente toda a governança pública universitária.
Neste interim, se situa a Reitoria, enquanto órgão Executivo da
administração superior, responsável pelo planejamento, coordenação, supervisão,
avaliação e controle da Universidade e à frente dela, a figura do Reitor ou Reitora,
aquele/a que se responsabiliza pela condução dos processos e representação da
universidade.
A fim de compreender a Reitoria, enquanto espaço de gestão pública de
uma instituição social, após a análise documental dos estatutos e regimentos
internos das quatro Universidades Estaduais da Bahia, a partir do cotejamento,
classificamos as características encontradas para os Reitores em 05 categorias, ou
seja, aquelas que colocam o reitor na condição de representante institucional (figura
pública), de atuação nos orgãos máximos (liderança), de Gestão de pessoas (poder
de decisão), de Ação protocolar (pouca ou nenhuma autonomia), de Gestão
(planejamento, acompanhamento e avaliaçao)
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Quadro 5 – Características de reitores das UEBAS/ funções institucionais
CATEGORIAS

UNEB
.(Art 18)

UEFS
(Art 31)

UESB
Art. 23.

UESC
Art. 22

REPRESENTA
ÇÃO

Representar

Representar,

Representar,

Representar

Convocar,
presidir, integrar,
como
membro
nato,
fazer
cumprir
regulamento,
submeter
à
apreciação dos
Conselhos

Presidir os órgãos
superiores
fixar
a
pauta,
cumprir e fazer
cumprir decisões,
vetar,
superintender,
convocar, propor e
encaminhar

Integrar
os
Conselhos
convocar
e
presidir
dar
cumprimento
às
deliberações
dos
Conselhos,
dar
cumprimento
a convocação
dos
Conselhos
tomar,
quando
necessário,
decisões ad
referendum

Outorgar graus
universitários e
títulos
honoríficos,
assinar
convênios,
contratos e
acordos;
Indicar ao
Governador

Proceder, entrega
de títulos e de
prémios, conferir
graus assinar
diplomas, celebrar
acordos,
convênios,
contratos,
encaminhar ao
Governador.

Proceder a
entrega de
títulos conferir
grau assinar
diplomas
firmar
acordos,
contratos,
encaminhar
ao
Governador
do Estado a
lista

ATUAÇÃO
Convocar,
NOS ORGAOS presidir
e
MAXIMOS
submeter
ao
CONSU
pautas, Baixar
atos,
provimentos e
resoluções
decisões dos
Conselhos
Superiores.
convocar
eleições,

AÇÃO
PROTOCOLAR

Conferir grau
Assinar
diplomas
Entregar
premios
Firmar contrato
Encaminhar ao
Governador do
Estado a lista
tríplice
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GESTÃO DE
PESSOAS E
PODER DE
DECISÃO

GESTÃO
PÚBLICA

Nomear,
contratar,
exonerar,
dispensar,
demitir,
aposentar e
praticar atos
de
movimentação
de pessoal

Designar
ocupantes de
funções
Proceder ao
recrutamento,
Conceder
incentivos
Fazer cumprir o
Regulamento,
Regimentos, bem
como resoluções

Nomear, exonerar
dispensar, emitir,
aposentar praticar
atos de
movimentação
pessoal,promover
Concursos públicos
conceder
vantagens,
benefícios ao
pessoal,
exercer o poder
disciplinar, delegar
,
revogar, decidir,
instaurar, julgar e
encerrar
sindicâncias

Exercer o
poder
disciplinar,
instaurar,
julgar e
encerrar
sindicâncias e
processos
administrar as
finanças e
determinar a
aplicação dos
seus
recursos,subm
eter aos
órgãos a
prestação de
contas,
proposta
orçamentária e
o relatório da
gestão;delegar
atribuições e
poderes
exercer outras
atribuições

Planejar,
organizar,
dirigir, coordenar,
controlar cumprir
e
promover,
exercer a
administração
financeira
Coordenar a
elaboração da
proposta
orçamentária,
exercer outras
atribuições

Executar,
coordenarsupervisi
onar,
velar pela
execução,
administrar as
finanças
baixar atos,
Estabelecer e fazer
cessar as relações
constituir
comissões,
exercer outras
atribuições

Elaboração da autora (2017)

Praticar atos
de provimento
e vacância de
cargos.
Nomear e
exonerar, por
sua livre
escolha e
decisão, os
cargos
Proceder à
admissão e
dispensa do
pessoal,
examinar e
decidir sobre
os pedidos de
contratação
de
professores,
promover
Concursos
Públicos
,
Exercer o
poder
disciplinar,
executar,
coordenar e
supervisionar
a
administração
, exercer o
poder de
fiscalização
sobre todos
os órgãos,
atos e
serviços ,
submeter
proposta
orçamentária
a prestação
de contas ,
relatório anual
constituir
comissões,
exercer outras
atribuições
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Diante das funções acima apresentadas, considerando: a) as universidades
públicas da Bahia como instituições sociais, b) as definições prévias de
características e funções dos gestores máximos das universidades previstas em
seus estatutos e regimentos e c) o histórico do número reduzido de reitoras
mulheres que chegaram ao cargo de topo das universidades pesquisadas,
retomamos a pergunta de partida: Quais as especificidades da gestão realizada por
mulheres reitoras no processo de gestão das Universidades estaduais da Bahia
(UEBAS)?
Para responder a essa questão, é necessário para além da compreensão do
que é a universidade, iniciarmos uma discussão sobre gênero, na perspectiva de
identificarmos como e onde estão as mulheres, considerando a hierarquia no
ambiente de trabalho.

1.6 DESENHO METODOLÓGICO: CAMINHOS PERCORRIDOS DA COLETA À
ANÁLISE DOS DADOS

Com o intuito de pensar sobre a nossa caminhada metodológica, retomando
Heidegger (2005) citado por Bezerra (2012), fazendo um paralelo entre o que ele
denomina momentos estruturais na caminhada metodológica, descrevemos abaixo
os momentos e sinalizamos para cada um a trilha escolhida como metodologia: ―serem, que não indica uma coisa, um ser simplesmente dado, dentro do mundo, mas se
refere a uma constituição existencial, a um habitar em, estar familiarizado com‖
(BEZERRA, 2012, p. 30).
Aqui se insere a identificação da pesquisadora com o objeto de pesquisa por
existencialmente em sua prática na gestão pública se familiarizou com os processos
tornando-se ―ser-em ser-junto ao mundo, no sentido de empenhar-se no mundo e
não dar-se em conjunto de coisas que ocorrem‖ (BEZERRA, 2012, p. 30).
Neste momento a consciência da relevância da pesquisa sobre gênero e
gestão e a dedicação aos objetivos propostos, sem desconsiderar os conhecimentos
já produzidos para ―ser-junto. ser-com, em que a co-presença dos outros constitui
existencialmente o ser-no-mundo. (BEZERRA, 2012, p. 30). A necessidade de
buscar no grupo de pesquisa, nas instituições envolvidas, nos livros, revistas, web e
sujeitos da pesquisa a coparticipação e presença para a modelagem do
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Ser-no-mundo. ser-próprio cotidiano e o impessoal significa que o ser
no- mundo é sempre em função de si próprio, porém o próprio do
cotidiano, habitual é o impróprio ou próprio impessoal caracterizado
pela dispersão e impessoalidade, em que o si-mesmo é aprendido
como próprio, uma vez que " de início, "eu" não "sou" no sentido do
propriamente si mesmo e sim os outros nos moldes do impessoal.
(BEZERRA E BEZERRA, 2012, p. 30).

A última etapa caracterizada pelas especificidades das gestoras entrevistadas
e da pesquisadora que, mesmo estando no mundo, as singularidades de seus
corpos, pensamentos e construções precisam ser valorizadas e difundidas como
ser-próprio, afinal: ―É a partir deste e como este que, de início, eu "sou dado" a mim
mesmo‖ (HEIDEGGER, 2005, p.182).
1.6.1 Pesquisa Documental
Considerando os resultados da primeira etapa, a nossa pesquisa
documental incidiu nomeadamente na seleção e consulta dos documentos
institucionais das UEBAS, que se ancoraram em Estatutos, Regimentos internos,
Plano de Desenvolvimento Institucional13 - PDI, projeto pedagógico institucional –
PPI, Planejamento Estratégicos- PE e Planos de Gestão encontrados nas páginas
da internet das universidades.
A partir dos achados, descrevermos a estrutura organizacional das UEBAS e
dentro dessa estrutura, identificamos as atribuições do/a gestor/a na função de
reitor/a. Para tanto, foram organizadas as categorias: estrutura organizacional,
reitoria e suas competências que gerou o mapa das características do(a) gestor(a),
considerando as atribuições que lhes são conferidas .
Da estrutura organizacional, verificamos nas quatro universidades, que estas
se pautam na descentralização de poderes da Reitoria para os Departamentos e
Colegiados e seus órgãos máximos (Conselhos) são no topo as instâncias que
detêm competências para os processos decisórios, tanto nas dimensões
acadêmicas, quanto nas administrativas, o que nos levou a investigar sobre esses
espaços e a efetiva participação da comunidade acadêmica, reiterando, assim, o
caráter público e democrático dos mesmos.
13

O Plano de Desenvolvimento Institucional – PDI, elaborado para um período de 5 (cinco) anos, é o
documento que identifica a Instituição de Ensino Superior (IES), no que diz respeito à sua filosofia de
trabalho, à missão a que se propõe, às diretrizes pedagógicas que orientam suas ações, à sua
estrutura organizacional e às atividades acadêmicas que desenvolve e/ou que pretende desenvolver.
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1.6.2 Uso de rede social para aproximação dos sujeitos da pesquisa

Continuando as fases da pesquisa, definimos as estratégias para o
engajamento das mulheres gestoras e sua manutenção no processo de pesquisa.
Para tanto, criamos um ambiente virtual em uma rede social denominada Mulheres
gestoras universitárias e convidamos a compor a rede todas aquelas que se
sentissem à vontade e pusessem colaborar com sua experiência de gestão
universitária.
Nessa atividade, conseguimos inicialmente, a adesão de oito mulheres e
atualmente, esse grupo fechado possui vinte e quatro membros. A chamada para
participar do grupo, trouxe expresso o seu objetivo:
Gestão pública na Bahia. Trata-se de uma pesquisa em
desenvolvimento no Doutorado em Difusão do Conhecimento e
espera contar com a valiosa colaboração daquelas que a partir de
suas práticas cotidianas contribuíram e contribuem para o ensino
superior público das UEBAS, bem como com a visibilidade feminina
nos espaços acadêmicos.

Após mobilização, buscamos a realização de uma entrevista presencial
com uma das ex-gestoras do grupo. Os critérios de escolha foram: experiência em
gestão pública universitária na Bahia e acesso fácil com possibilidade de um
diálogo amigável com a pesquisadora.

1.6.3 Entrevista teste

A entrevista teste foi realizada com uma gestora que dirigiu um campus
universitário, a fim de levantar informações sobre sua história de vida, trajetória
profissional e relação com gênero e gestão universitária que, após transcrição da
fala, pudesse contribuir para a elaboração de um instrumento de coleta de dados
junto a outras gestoras.
Com diálogo pautado na história de vida da docente, de forma livre, após
explicado o objetivo da pesquisa de buscar compreender as especificidades da
gestão realizada por mulheres, as informações coletadas não seguiram um
questionário semiestruturado, embora tive o controle do diálogo, lançando questões
a partir das leituras realizadas sobre gênero e gestão.
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A partir da transcrição da fala, me debrucei na análise do texto em que
pude identifica rtrês categorias, a priori: história de vida, modelo de gestão e
gênero, levando-as para uma reorganização que seria utilizada junto às mulheres
reitoras.

1.6.4 Entrevista com as participantes da pesquisa- mulheres gestoras

Considerando as indicações da entrevista piloto, partimos para a realização
das entrevistas com as mulheres reitoras e buscamos fazer com que as
entrevistadas não se sentissem enclausuradas, a fim de que, como destaca Flick
(2004, p. 89), ―Pudessem expressar: seus pontos de vista numa situação de
entrevista desenhada de forma relativamente aberta do que numa entrevista
estandardizada ou num questionário‖.
Para tanto, estabelecemos, conforme aponta Vázquez e Angulo (2003, p. 57),
as entrevistas semiestruturadas as quais: ―não pressupõem uma especificação
verbal ou escrita do tipo de perguntas a formular nem, necessariamente, da ordem
de formulação‖. O que garantiu uma abertura maior das reitoras para expor seus
pensamentos.
Com a preocupação de garantir a coleta de informações acerca de suas
histórias de vida e da relação dessas histórias com as categorias gestão
universitária e gênero, utilizei para chegar até as reitoras, cenas as quais esteve
presente em algum momento de suas vidas, enquanto profissionais. Essa
aproximação foi positiva, primeiro para acesso às pessoas e segundo para evitar
tensões próprias de momentos de entrevistas, mantendo, portanto, um clima
amigável e aberto durante a coleta de informações.
As entrevistas foram realizadas tomando como eixo a metodologia das
histórias de Souza (2006) e logo depois de transcritas pela pesquisadora, garantiu
a escuta sensível e uma análise flutuante durante o registro. De posse dos textos
brutos, estes foram trabalhados, considerando a técnica de análise de conteúdo em
que: ―a análise se faz pela prática‖ (BARDIN, 2009, p. 51).
Diante da leitura e do material coletado, tracei uma cronologia das histórias
de vidas individuais, com recorte para cenas da infância e da vida adulta. Em
seguida, busquei nas falas elementos que traduzissem a correlação dessas
histórias de vida com as especificidades da gestão desenvolvida por cada uma
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delas,

e

posteriormente,

recortei

dos

textos

completos,

afirmações

que

contextualizassem o olhar destas junto às questões de gênero.
Para apresentação dos achados, organizei o material coletado, de forma
que esse pudesse responder às questões iniciais da pesquisa, traduzido aqui em
tópicos, conforme o quadro abaixo:

Quadro 6 – Apresentação dos achados
Objetivos

Questões

Categorias

Identificar na história de vida
passagens que se relacionam
com liderança e poder

Quais fatos de sua história de
vida a influenciou na atuação
enquanto gestora?

HISTÓRIA
DE VIDA

Analisar a partir das falas, as
especificidades da gestão
universitária.

Diante
dos
processos
de
decisões como gestora, qual a
principal dificuldade desse lugar?
Usou algum modelo de gestão ou
criou seu próprio modelo para
administrar?
Como construiu seu modelo?

ESPECIFICIDADES
DA
GESTÃO
UNIVERSITÁRIA

Reconhecer a identificação do
ser
mulher
com
as
características para o trabalho
de gestora

Alguma experiência de gestão a
fez refletir sobre ser mulher
gestora?

GÊNERO

Como define as relações de
poder na universidade pública?
Nessa relação existe também a
relação de gênero?
Elaboração da autora (2018)

1.6.5 Pesquisadora Encarnada como princípio
Paralelo ao produto das entrevistas, também realizei o exercício de
compreender como eu, enquanto pesquisadora encarnada havia encontrado o meu
objeto de estudo e nesse exercício, pude perceber que a organização inicial
pautada na história de vida, na discussão sobre gênero e na gestão universitária
caminhou para uma investigação mais aprofundada, bem como para a tomada de
consciência quanto às bases que incidem na postura da pesquisadora encarnada,
em considerar em sua caminhada metodológica as três dimensões, as quais de
acordo com Messeder (2017, p. 64), são: ―a) marcas de gênero, raça, classe,
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colonialidade e desejo sexual, b) saberes localizados e c) geopolítica e
descolonização de conhecimentos‖.
Tais reflexões influenciaram a retomada do diálogo com as falas das
mulheres reitoras, com o propósito de compreender suas trajetórias profissionais e
as especificidades da gestão desenvolvidas por essas nas universidades públicas e
estaduais da Bahia e localizar no diálogo com estas, as mesmas dimensões da
pesquisadora encarnada. Para tanto, realizei três entrevistas, a princípio, utilizando
o mesmo formato da entrevista piloto já descrita aqui no formato de diálogo de
―mulher gestora para mulher gestora‖, evidenciando o objetivo da pesquisa e a
necessidade de publicizarmos sobre a relevância da governança feminina à frente
das universidades.
Categorizamos os discursos com o seguinte recorte: influência familiar,
percurso profissional ascendente na universidade e especificidades do trabalho
como gestoras na governança universitária. Ancorada na análise de conteúdo 14
Bardin (2009 p.11), no qual a técnica não se restringe apenas a uma leitura ―ao pé
da letra‖, mas nos leva a analisar as mensagens de forma mais ampla: o emissor,
seu conteúdo e os efeitos/sentidos da mensagem, definimos três etapas
fundamentais para o trabalho:

I.

Análise prévia do material (pré-análise com base nos relatos transcritos das
mulheres gestoras);

II.

Análise do material, realizando uma exploração flutuante sobre os
depoimentos e seleção das falas que demarcam as categorias definidas de
análise. O momento de escuta das gravações para transcrição favoreceu a
definição de categorias de análise com o encontro nas falas de cada
entrevistada, de interconexões com os temas de pesquisa inseridos nas
atividades profissionais desenvolvidas pelas mulheres também encarnadas e
distintas.

III.

Inferências para interpretação das falas a partir das categorias de análise e
arcabouço teórico sobre governança e gênero.

14

Essa técnica representa um esforço de interpretação que: oscila entre o rigor da objetividade e a
fecundidade da subjetividade. Absolve e cauciona o investigador por esta atração pelo escondido, o
latente, o não aparente, o potencial do inédito (do não dito) retido por qualquer mensagem.
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Na busca da articulação entre governança e gênero, bem como na
apresentação direta das especificidades da gestão desenvolvida, identificamos as
marcas de resistência, competência técnica, política, administrativa e de relações
pessoais mais humanizadas e que compõem um conjunto de atribuições
importantes e próprias da liderança académica.
Outra contribuição teórica importante para a coleta de dados na pesquisa
qualitativa foi a proposta de Giorgi (2008, p. 398-402) a qual propõe a organização
de categorias, seguindo as etapas abaixo:

I.

Coleta de dados verbais: entrevista para obtenção das informações sobre a
experiência detalhada das reitoras e descrição fiel.

II.

Leitura dos dados: significação e apreensão global dos dados, a fim de
perceber como as partes são compostas.

III.

Divisão dos dados em unidades: discriminação dos sentidos e as
significações, de acordo com o tema objeto de estudo (governança
universitária e gênero), bem como a adoção de unidades de significação
(Histórias de vida e influência familiar, percurso profissional ascendente,
protagonismo na governança da universidade como reitora)

IV.

Organização e enunciação dos dados brutos na linguagem

V.

Síntese dos resultados: descrição da estrutura essencial da experiência
concretamente vivida. O que interessou na estrutura foi a relação das partes
entres si, pois, segundo Giorgi (2008), o produto final de uma análise
científica não é apenas a estrutura essencial, mas tal estrutura em suas
relações com as diversas manifestações de uma identidade essencial.
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CAPÍTULO II - REFLEXÕES SOBRE UNIVERSIDADE E GOVERNANÇA PÚBLICA
Não há educação fora das sociedades humanas e não há
homem no vazio.
Paulo Freire
A Universidade é um espaço legitimado historicamente seja para produção
ou difusão de saberes e como tal, agrega estudiosos de diferentes áreas do
conhecimento que buscam compreendê-la em todas as suas dimensões: política,
cultural, científica, tecnológica e organizacional.
De certo, que essa instituição tem atuado basicamente na formação de
pessoas com a função precípua de educar, e tal educação entendida como um
―processo global de conscientização e de reconstrução cultural da sociedademundo‖ (RUANO et al., 2015, p. 54), é desenvolvida de forma processual, integrada
e emancipatória, pois nela, as pessoas constroem e reconstroem seus pensamentos
e a partir deles, definem sua ação no mundo.
Independente da forma de vida, da cultura e da sociedade em que as
pessoas estão inseridas, é preciso considerar além da universidade, os diferentes
espaços que também possuem relevância e cumprem o papel de educar, a exemplo
da família, da igreja, das organizações não governamentais, das associações, dos
grupos comunitários.
Nesse estudo, mesmo tendo citado os diferentes espaços formativos,
buscamos o aprofundamento sobre a universidade no tocante à sua função e
gestão. Cabe à universidade, a responsabilidade pela realização de pesquisas,
difusão da ciência, e de forma decisiva, ser educadora, posicionando-se com
intencionalidades filosóficas, políticas e econômicas que incidirão nos modos de vida
da humanidade.
Se atualmente a sociedade é considerada desigual, preconceituosa,
machista, violenta, mas ao mesmo tempo, é rica de possibilidades de desenvolverse numa lógica igualitária, autônoma, progressista e harmoniosa, isso se deve à
nossa própria história e, principalmente, à educação que nos foi possibilitada até
então pelos arranjos políticos aos quais estivemos submetidos/as.
E se nos perguntarmos ―educar hoje na universidade para quê e para
quem?‖ é possível responder: Educar para viver em sociedade, educar para
sobreviver com o fruto do nosso trabalho, educar para colaborar com a educação de
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tantos outros sujeitos, educar para difundir a cultura e a história de um povo, educar
para compreender de forma crítica os jogos de poder, da mídia e da atuação do
homem no mundo ou simplesmente, educar para reproduzir uma lógica capitalista
de mercado.
Desse contexto educacional, nos cabe ainda questionar: devemos na
Universidade educar para manter as estruturas sociais ou podemos buscar
mecanismos para transformá-las? Essa é uma questão que nos incentiva a trilhar
por uma leitura mais crítica da realidade e, ao mesmo tempo, nos impulsiona a
revisitarmos a nossa prática como educadores/as do ensino superior, como gestor/a
acadêmica, como discente universitário ou como cidadão e nos percebermos parte
do processo de sua governança.
Que universidade temos atualmente? Como esta se constituiu ao longo da
história brasileira? Quais conexões são estabelecidas entre a universidade e os
diferentes contextos sociais, políticos, econômicos e culturais? Como se dá a gestão
da universidade pública no Brasil?
A Universidade pública brasileira é uma instituição que sofreu e vem sofrendo
inúmeras influências seja: pelo processo de colonização com as mudanças dos
regimes políticos, com a força da economia e do contexto capitalista que reitera os
ideais neoliberais ou simplesmente, por sua previsão legal e organização estrutural.
Portanto, é preciso reconhecer nessas influências a origem da definição de seus
princípios e, consequentemente, de sua gestão para, então, propormos uma
reconfiguração da mesma.
Com o objetivo de refletirmos sobre essa complexidade que a faz
universidade, ou seja, pensarmos numa instituição marcada por um universo de
contextos e relações é que trazemos diferentes visões teóricas e objetivamos
construir novas perspectivas para a velha ―organização‖ universitária que tem
resistido, embora necessite perceber sua força, enquanto universidade-instituição
social,

democrática,

autônoma,

que

produz

o

mais

precioso

capital

da

contemporaneidade que é o conhecimento.
Ora, se a universidade tem como seu principal objeto de trabalho o
conhecimento e, o mundo atual se denomina como ―sociedade informacional ou
sociedade do conhecimento‖ (CASTELLS, 2002, p. 87), reflexões sobre esse
contexto de mudanças são fundamentais. Assim sendo, é provável que a sociedade
esteja em um processo contínuo de revolução, para isso o autor esclarece que:
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Trata-se de uma sociedade na qual as condições de geração de
conhecimento
e
processamento
de
informação
foram
substancialmente alteradas por uma revolução tecnológica centrada
no processamento de informação, na geração do conhecimento e
nas tecnologias da informação (CASTELLS, 2002, p. 74).

Com o intuito de respondermos à parte da problematização acima levantada
e trilharmos no entendimento do papel do(a) gestor(a) da universidade pública, é
que organizamos esse diálogo em três seções, a saber.
Na primeira seção, buscamos a partir das contribuições do educador Paulo
Freire e da Filosofa Marilena Chauí, ambos brasileiros, compreender como a
universidade do Brasil se constituiu historicamente na luta para a manutenção dos
princípios democráticos e, em seguida, trazemos dados da influência do Estado na
construção do conceito de gestão.
Na segunda sessão, partimos da contextualização da universidade no
sistema educacional brasileiro, compreendendo sua base legal e ressaltando o
processo de democratização da educação como ponto fulcral da discussão.
Na última seção, entramos na defesa da universidade que, embora
complexa para ser gerida, é um espaço plural, democrático, instância de educação
que promove a transformação de vidas e da sociedade, tal defesa é aprofundada
com o desdobramento das diferentes conexões que a universidade estabelece com
as múltiplas áreas do conhecimento.

2.1 UNIVERSIDADES E SEUS PRINCÍPIOS DEMOCRÁTICOS

A Universidade precisa se posicionar diante da dimensão política e
pedagógica, e para tal, a filósofa Marilena Chauí pontua que esta instituição deve
―estabelecer um firme compromisso com a democratização dos saberes‖. Com essa
defesa, a autora tem sua história de produção intelectual transversalizada por uma
postura de contestação e denúncia diante da problemática que acompanha as
universidades públicas no Brasil.
Segundo Costa (2017), o percurso de Marilena Chaui como autora e ativista
em defesa da Universidade Pública, apresenta uma luta histórica de se pensar os
processos e posicionar-se seja pela voz em palestras, aulas e seminários, seja pela
sua larga produção científica sempre se colocando de forma contrária às
possibilidades de mudanças que venham prejudicar o lugar de reflexão e produção

79

científica da academia brasileira. Dessa forma, fragmentos de sua postura foram
trazidos para esse texto, a fim de reiterar a relevância de tais posturas e concordar
com a mesma:
Contra as reformas dos governos militares que alavancaram a
privatização das escolas públicas, vincularam as universidades
federais às estruturas de poder das oligarquias locais Brasil afora e
iniciaram o desmantelamento do ensino primário e secundário de
qualidade. Contra à integração de matérias e às licenciaturas curtas,
que formavam professores polivalentes em ciências humanas,
encurtados em seus saberes específicos e dóceis em sua relação à
ordem estabelecida. Contestação a respeito de uma universidade
dividida entre formação rápidade mão de obra profissional
(graduação) e formação para a pesquisa de excelência (pósgraduação) – o que significou o repúdio da separação ou da
hierarquização entre docência e pesquisa. Oposição à concepção de
―universidade-supermercado‖, reduzida à condição de vendedora de
bens simbólicos e culturais a estudantes-clientes cuja satisfação
impunha-se como um imperativo a promover. Contra os critérios do
produtivismo e do seu correlato, o improdutivismo; contra a
imposição dos critérios mercadológico-empresariais, supostamente
eficientes e racionais, mas indiferentes às especificidades do tempo,
dos objetos, dos métodos e avaliações das variadas pesquisas.
Contra a influência das fundações na determinação dos trabalhos
acadêmicos. Contra a privatização do financiamento e também da
apropriação dos resultados das pesquisas. Contra as reformas que
vinham (e vêm) com o rótulo da modernização5, mas promoviam (e
promovem) o fortalecimento da estrutura de poder burocrática em
detrimento da participação e da decisão da comunidade acadêmica,
que integra – é bom lembrar – a sociedade como um todo. Contra
isto que nos tornamos: uma universidade administrada, operacional,
reduzida à condição de prestadora de serviços, e que, consentindo
em permanecer no lugar que a forma contemporânea do capital lhe
reservou, aceitando as normas e os critérios de eficiência que não
foram produzidos por ela, alimenta e multiplica os signos de sua
própria heteronomia, por um mecanismo de servidão voluntária
(COSTA, 2017, p.152).

Outro autor que foi condecorado patrono da educação brasileira e que suas
ideias fundamentam o olhar da educação pelo prisma da emancipação dos sujeitos
foi Paulo Freire. Para o estudioso, a partir de suas obras é possível identificar sua
luta por uma ―pedagogia da autonomia‖ a ser construída pelos educadores que em
seu processo formativo percebam a educação como uma ―prática de liberdade―,
segundo a qual ensinar e aprender são ações tanto do educador, quanto do
educando, pois, no processo, ambos se educam em comunhão e numa
dialogicidade. Essa mesma relação aplicada ao processo de gestão nos remete à
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reflexão sobre a construção do(a) gestor(a) e seu processo formativo também pela
palavra.
Essa dialogicidade, considerando o lugar dos sujeitos numa relação, tornase fundamental por ―encontrarmos a palavra, na análise do diálogo, como algo mais
que um meio para que ele se faça, se nos impõe buscar, também seus elementos
constitutivos‖ (FREIRE, 2005, p.89).
Ou seja, é no diálogo com o mundo e com o outro que construímos nossas
matrizes e marcas, numa sinergia com outrem, pois o:

Diálogo é uma relação horizontal de A com B. Nasce de uma matriz
crítica e gera criticidade. Nutre-se do amor, da humildade, da
esperança, da fé, da confiança. Por isso, só com o diálogo se ligam
assim, com amor, com esperança, com fé um no outro, se fazem
críticos na busca de algo. Instala-se, então, uma relação de simpatia
entre ambos. Só aí há comunicação. O diálogo é, portanto, o
indispensável caminho, não somente nas questões vitais para a
nossa ordenação política, mas em todos os sentidos do nosso ser.
Somente pela virtual da crença, contudo, tem o diálogo estímulo e
significação: pela crença no homem e nas suas possibilidades, pela
crença de que somente chego a ser eles mesmos (FREIRE, 2005,
p.115-116).

Paulo Freire também defende que é pelo diálogo, o qual gerou a proposição
de um método15, que se levanta princípios como a liberdade que é conquistada e
construída a partir da consciência de uma autonomia, consicência que se descobre
pelo processo da crítica e que contribui para a capacidade de decisão.
Trazendo as ideias dos dois autores para pensarmos a universidade e sua
gestão é que encontramos na sua organização interna, um lugar com expressão e

15

Método construído para alfabetizar adultos e que vem sido aplicado em outros espaços educativos.
Consiste na coordenação e condução do educador seguindo etapas bem definidas (1ª fase:
levantamento do universo vocabular do grupo. Nessa fase, ocorrem as interações de
aproximação e conhecimento mútuo, bem como a anotação das palavras da linguagem dos membros
do grupo, respeitando seu linguajar típico .2ª fase: escolha das palavras selecionadas, numa
sequência gradativa das mais simples para as mais complexas, do comprometimento pragmático da
palavra na realidade social, cultural, política do grupo e/ou sua comunidade. 3ª fase: criação de
situações existenciais características do grupo. Trata-se de situações inseridas na realidade local,
que devem ser discutidas com o intuito de abrir perspectivas para a análise crítica consciente de
problemas locais, regionais e nacionais. 4ª fase: criação das fichas-roteiro - subtemas ligados as
palavras geradoras e sugestões de encaminhamentos para análise dos temas selecionados que
funcionam como roteiro para os debates, as quais fossem apenas sugestões esses roteiros eram de
grande valia, principalmente no inicio do trabalho quando a alfabetizador era também iniciante. 5ª
fase: criação de fichas de palavras para a decomposição das famílias fonéticas correspondentes às
palavras geradoras.
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responsabilidade que são os seus Conselhos, ou seja, espaços de decisões,
autônomos e que assumem um papel fundamental na diretiva interna das políticas
do ensino superior, seja pela sua metodologia participativa e colegiada ou pela sua
forma de organização que culmina numa força institucional.
Tal expertise das universidades poderia servir de exemplo para a educação
básica na dimensão do fortalecimento desses espaços/conselhos escolares e quiçá
minimizar as disparidades que existem entre as práticas de gestão dos diferentes
sistemas de ensino no país.
Considerando a realidade educacional brasileira, não tem como fixarmos o
olhar apenas para a universidade, sem pensarmos na educação básica de onde vêm
os estudantes e para onde retornam as pessoas que passaram pela formação
acadêmica e ainda de onde nascem os problemas que impulsionam as pesquisas
científicas na universidade e para onde devem retornar as soluções para os
mesmos.
Numa relação ao mesmo tempo de mão dupla e cíclica, a relação
universidade e educação básica remonta uma interdependência que exige ao
mesmo o fortalecimento dos dois sistemas educacionais. Para expressar a
educação escolar que temos no Brasil, os dados do Instituto Nacional De Pesquisas
Educacionais- INEP, em 2018, revelam que:

As desigualdades regionais, de sexo, local de residência, cor/raça e
renda são acentuadas no indicador de matrícula líquida ajustada,
refletindo as diferenças de oportunidade de sucesso na trajetória
escolar entre grupos sociais e regiões. No Nordeste, em 2017,
apenas 62,7% dos jovens de 15 a 17 anos estão no ensino médio ou
já o concluíram, enquanto no Sudeste esse indicador chega a 77,7%.
Os meninos com 65,2% de taxa de matrícula líquida ajustada estão
em desvantagem em relação às meninas, com 75,2%. Há
desigualdade, ainda, entre os adolescentes que residem em áreas
rurais (58,9%) em relação aos que residem em áreas urbanas
(72,2%); os negros (65,2%) em relação aos brancos (78,1%); os 25%
mais pobres (53,3%) em relação aos 25% mais ricos (88,4%),
segundo dados de 2015. Para os grupos e as regiões em
desvantagem, deve-se voltar as atenções dos gestores públicos para
que a Meta 316do PNE possa ser alcançada (INEP, 2018, p. 45).

16

Universalizar, até 2016, o atendimento escolar para toda a população de 15 (quinze) a 17
(dezessete) anos e elevar, até o final do período de vigência deste PNE, a taxa líquida de matrículas
no ensino médio para 85% (oitenta e cinco por cento).
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Diante do cenário apresentado, há que se investir em infraestrutura física
dos espaços educativos; há que se investir e valorizar as culturas locais, regionais e
nacionais, enquanto cimento social e ainda, há que se garantir a organização e
articulação de momentos/espaços de reflexão para e com os professores e
professoras para pensar a educação em todas as dimensões e, nesse processo, a
liderança que assume a gestão desses espaços seja pela sua formação profissional,
seja pelo seu compromisso individual e coletivo, tem um papel preponderante e
decisivo.

2.2 CONTEXTUALIZAÇÃO DA UNIVERSIDADE NO SISTEMA EDUCACIONAL
BRASILEIRO

O Sistema Educacional Brasileiro estabeleceu os caminhos para o seu
funcionamento, definiu a compreensão de educação e seus princípios, orientou o
processo educacional e reiterou por força de lei o desenvolvimento integral do
indivíduo nos aspectos intelectuais, físico, morais, éticos, cognitivos e culturais,
visando à formação de cidadãos em todos os níveis a partir do acontecimento de
três eventos importantes na história.
O primeiro evento trata-se da democratização do acesso ao ensino público e
gratuito a todos/as, que revolucionou o pensamento da educação brasileira e a
forma de engajamento popular nas decisões políticas com a criação dos Conselhos
e dos Fundos nos âmbitos municipal, estadual e federal, prevendo a participação da
sociedade civil entre outros organismos de representação, munidos de elementos
teórico-práticos para elaboração, acompanhamento, avaliação e controle das
políticas públicas em prol da educação.
O segundo evento importante foi a democratização e a popularização do
ensino superior público em todo o território nacional, com incentivos para ingresso
de estudantes cotistas afrodescendentes e oriundos de escolas públicas.
O terceiro e último evento foi a aprovação do Plano Nacional da Educação
(PNE)17. Construído coletivamente, através de metodologia participativa com a
17

O Plano Nacional de Educação (PNE)(2014/2024)determina diretrizes, metas e estratégias para a
política educacional do país. O primeiro grupo são metas estruturantes para a garantia do direito a
educação básica com qualidade, e que assim promovam a garantia do acesso, à universalização do
ensino obrigatório, e à ampliação das oportunidades educacionais. Um segundo grupo de metas diz
respeito especificamente à redução das desigualdades e à valorização da diversidade, caminhos
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realização de conferências e trazendo temáticas emergentes para ampla discussão.
O produto foi a projeção coletiva de metas, metodologias, fluxos que na busca de
sua execução, certamente, contribuiria para a melhoria da educação brasileira em
todos os níveis e aspectos, mesmo diante dos aspectos ainda carentes de maiores
reflexões.
É importante salientar que os eventos acima mencionados, enquanto
importantes para a história da educação brasileira, em se tratando de contribuições
para as Políticas Públicas e consequente contribuição para a melhoria da educação
em todos os níveis, só se consolidam mediante a garantia de alguns elementos
previstos no plano.
Destaco para tal, melhores condições de trabalho dos docentes, a formação
técnica e humana de qualidade, a valorização profissional com melhor remuneração
das pessoas que compõem o Sistema educacional e, sobretudo a gestão
democrática da educação, compreendendo a participação como princípio da
democracia e aqui abro um parêntese para ressaltar a relevância do olhar focado na
figura daquele ou daquela que assume a gestão pública de instituições de ensino,
principalmente, nesse trabalho, as de ensino superior.
A Lei de Diretrizes e Bases da Educação – LDB (Lei nº 9.394, de 20 de
dezembro de 1996), em seu artigo 2º, preconiza:

A educação, dever da família e do Estado, inspirada nos princípios
de liberdade e nos ideais de solidariedade humana, tem por
finalidade o pleno desenvolvimento do educando, seu preparo para
o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho (BRASIL,
1996, p. 56).

Para tanto, o respeito à cultura de seu povo e liberdade de escolhas
conforme Incluído pela Lei nº 12.796, de 2013, evidencia princípios que reafirmam a
democracia e a cidadania, principalmente na sua forma de gestão pública que
considere:
Igualdade de condições, liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e
divulgar; pluralismo de ideias, respeito à liberdade e apreço à
tolerância;
coexistência
de instituições
públicas
e
imprescindíveis para a equidade. O terceiro bloco de metas trata da valorização dos profissionais da
educação, considerada estratégica para que as metas anteriores sejam atingidas, e o quarto grupo de
metas refere-se ao ensino superior (Inepe,2018).
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privadas , gratuidade
do
ensino público,
valorização
do
profissional da educação , gestão democrática , garantia de padrão
de qualidade; valorização da experiência , vinculação entre
a educação escolar, trabalho e as práticas sociais e, diversidade
étnico-racial (BRASIL, 2013).

No que se refere às atribuições da universidade, a LDB em seu artigo 43,
define que esta se responsabilize pela educação superior, com as seguintes
finalidades, conforme fragmentos do texto completo:
I - estimular a criação cultural e o desenvolvimento do espírito
científico e do pensamento reflexivo; II - formar diplomados; III incentivar o trabalho de pesquisa e investigação científica; IV promover a divulgação de conhecimentos; V - suscitar o desejo
permanente de aperfeiçoamento, VI - estimular o conhecimento dos
problemas do mundo presente, em particular os nacionais e
regionais, prestar serviços especializados à comunidade e
estabelecer com esta uma relação de reciprocidade; VII - promover a
extensão, aberta à participação da população, VIII - atuar em favor
da universalização e do aprimoramento da educação básica,
mediante a formação e a capacitação de profissionais (BRASIL,
2015).

Para tanto, há um longo caminho a percorrer para operacionalização da LDB
9394/96 e, mais recentemente do PNE– Lei 13005, de 25 de junho de 2014. Nesse
contexto, há que se construir na universidade ampla mobilização dos estudantes
universitários e docentes para refletirem sobre a universidade e a sua relação com a
sociedade para implantarem mecanismos de acompanhamento e avaliação,
conforme previstos na legislação vigente.
Nesse sentido, podemos descrever como positiva a experiência dos
Observatórios dos Planos Municipais de Educação, enquanto atividade acadêmica
que dialoga com as secretarias municipais de educação e a partir de discussões
constantes a busca coletiva de métodos capazes de garantir a operacionalização
das metas presentes no PNE e PME. Um exemplo exitoso tem sido desenvolvido na
região Oeste da Bahia e que agrega todas as Instituições de ensino superior
públicas, presentes naquele território, como a Universidade do Estado da BahiaUNEB, Universidade Federal do Oeste da Bahia-UFOB e o Instituto Federal da
Bahia-IFBA.
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No PNE, a meta 1218 que trata do Ensino superior é expressamente clara
quanto à preocupação com o aspecto quantitativo, quanto ao acesso de estudantes
ao definir a ampliação do número de matrículas, bolsas e incentivos, já na meta 19,
a preocupação volta-se para a gestão pública e democrática e prevê:

Assegurar condições, no prazo de 2 (dois) anos, para a efetivação da
gestão democrática da educação, associada a critérios técnicos de
mérito e desempenho e à consulta pública à comunidade escolar, no
âmbito das escolas públicas, prevendo recursos e apoio técnico da
União para tanto (BRASIL, 2014).

Para o cumprimento dessas metas, foram definidas estratégias condizentes
com os princípios democráticos de participação nas definições da política
educacional que versam sobre: nomeações dos diretores e diretoras, com
observação para participação da comunidade escolar no processo, a formação de
conselheiros para acompanhamento e controle do FUNDEB, a realização de
espaços de debates, como fóruns e conferências, o incentivo à participação das
representações (associações, grêmios e conselhos), participação da comunidade na
elaboração de seus planos e projetos político-pedagógicos, considerando sua
autonomia administrativa e financeira e ainda, reiterando a importância do processo
de formação de gestores/as escolares.
Vê-se, pois, diante da contextualização dos aspectos legais apresentados,
que a Universidade possui uma grande responsabilidade para a estruturação da
sociedade brasileira e, a gestão desse espaço deve acompanhar os princípios que
contribuiem para a implementação de planos nacionalmente e institucionalmente
definidos.

2.3 CONEXÔES DA UNIVERSIDADE COM A SOCIEDADE: INSTITUIÇÃO SOCIAL
RELEVANTE

Uma educação pautada na liberdade para construir conhecimentos, na
autonomia dos sujeitos, na utilização das múltiplas possibilidades de atuação para

18

Elevar a taxa bruta de matrícula na Educação Superior para 50% e a taxa líquida para 33% da
população de 18 a 24 anos, assegurada a qualidade da oferta e expansão para, pelo menos, 40%
das novas matrículas, no segmento público.
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solucionar problemas, na interatividade, pode ser um dos caminhos para a que a
universidade protagonize a mudança e seu lugar no mundo pela via educacional.
A educação superior tal qual tem se apresentado nos dias atuais, alheia aos
problemas sociais, com pesquisas de gaveta e com um ensino intramuros que
multiplica conhecimentos a partir de um currículo ultrapassado. É preciso passar por
um processo de transformação e por que não dizer de revolução 19, nesse sentido,
como postula Chauí (2011, p. 164), ―se o horizonte da revolução, ainda que
necessário, parece tão longínquo, resta indagar se a universidade pública estaria, ao
menos, em condições de pensar e colaborar com o movimento de reversão do
modelo organizacional‖.
Para tanto, a construção de uma instituição que reflita sobre seus modelos
de organização e gestão e que traga para o seu interior o desenvolvimento da
criticidade de outras pessoas na perspectiva de Freire (1997), garantiria a superação
da ingenuidade e das desigualdades educacionais, pois:
ENSINAR EXIGE CRITICIDADE Não há para mim, na diferença e na
―distância‖ entre a ingenuidade e a criticidade, entre o saber de pura
experiência feito e o que resulta dos procedimentos metodicamente
rigorosos, uma ruptura, mas uma superação. A superação e não a
ruptura se dá na medida em que a curiosidade ingênua, sem deixar
de ser curiosidade, pelo contrário, continuando a ser curiosidade, se
criticiza. Ao criticizar-se, tornando-se então, permito-me repetir,
curiosidade sistemológica, metodicamente ―rigorizando-se‖ na sua
aproximação ao objeto, conota seus achados de maior exatidão
(FREIRE, 1997, p.15)

Tomando essa afirmação como eixo para a gestão universitária, é preciso
romper completamente com a curiosidade ingênua diante das relações de poder
organizacional, criticizar-se e superar todas as formas de ordem pré-estabelecidas
através de ações coletivas de impacto ―visível‖, que assegurem a produção de novas
ideias. Nesse sentido, teremos uma educação superior para combater os
conformismos e dinamizar conflitos.
Defendemos uma educação superior libertadora20, comprometida com o
bem-estar social e com o desenvolvimento político dos diferentes grupos e, que esta

19

O pensamento de Marilena desemboca de maneira teórica e socialmente no centro da democracia
―um apelo interno ao socialismo‖ (cf. Chaui, 2011).
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seja também responsável pela dinâmica das relações dialógicas no mundo e por sua
real transformação.
Aqui abro um parêntese para esclarecer que apesar da classificação
libertária e libertadora e de muitos estudiosos assumirem o princípio de educação
como prática de transformação social, no campo teórico há uma diferença
significativa.

Entende-se

por

libertária

o

processo

de

autoconhecimento

desenvolvido no grupo, no qual o sujeito é autônomo para construir conhecimento,
com base nas trocas e na experiência. Já a educação libertadora, tem como
principal expoente Paulo Freire e refere-se à educação contextualizada e o ser
humano ativo é o próprio sujeito da sua história e da construção social.
A partir de uma educação superior libertadora, é possível consolidarmos a
democracia no país, pois se partirmos dos seus princípios, veremos que uma de
suas máximas é a proteção dos direitos humanos fundamentais, como a liberdade
de expressão e de religião; a oportunidade de organizar e participar plenamente na
vida política, econômica e cultural da sociedade.
A educação superior é complexa, mas, enquanto produtora de ciência,
possibilita à sociedade a leitura das diferenças e da multiculturalidade de um povo
para que os sujeitos da educação (aqui entendidos como docentes, discentes,
dirigentes, famílias) possam derrubar as barreiras da ignorância, formar uma massa
densa de propósitos de transformação pela práxis e colaborar com a definição do
desenvolvimento social de uma comunidade, de um estado e da nação.
Somos convidados a olhar a educação como Manoel de Barros olhou o
mundo, pois em sua construção poética, o autor afirma que: ―o olho vê, a lembrança
revê e a imaginação transvê‖. É preciso transver o mundo. E assim, acreditamos que
a janela para esse novo olhar mesmo utópico é necessária e de responsabilidade
também de quem está à frente da gestão da educação e na discussão que aqui
trazemos na gestão do ensino superior público, considerando o contexto que
vivenciamos e vivemos, pois como destaca Santos (2004, p. 8):
Nos últimos trinta anos a crise institucional da universidade na
grande maioria dos países foi provocada ou induzida pela perda de
prioridade do bem público universitário nas políticas públicas e pela
consequente secagem financeira e descapitalização das
universidades públicas.
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Diante do quadro de crise que assola as universidades públicas, instituições
historicamente criadas e legitimadas como lócus de produção e difusão de
conhecimentos, várias indagações são levantadas por diferentes pesquisadores em
diversas áreas e aqui, especificamente, levantamos a discussão sobre: que lugar é
esse e quais as conexões que a universidade estabelece com os eixos
estabelecidos por diferentes ciências?
Abrimos abaixo um parêntese para discutirmos sobre a Universidade e
Trabalho, na perspectiva educacional.

2.4 UNIVERSIDADE, TRABALHO E NOVAS TECNOLOGIAS DE COMUNICAÇÃO
E INFORMAÇÃO.

A relação entre educação e trabalho confunde-se por vezes com a relação
aprender para trabalhar, numa lógica cartesiana que durante muito tempo justificou o
porquê aperfeiçoar-se tecnicamente na escola, ou na lógica do trabalhar para
aprender, em que o trabalho ocupa lugar de destaque na formação do sujeito, sendo
este eficaz, enquanto tempo educativo que gera disciplina e compromisso e novas
aprendizagens como na matriz Weberiana que pela influência protestante recebida,
o teórico analisa o trabalho como fundamento da dignidade humana e rumo para a
vida, apontando na atividade diária uma ―utilidade‖.
Aprender e trabalhar para o mercado, numa relação de manutenção das
relações de poder através da venda da força intelectual ou física para a sustentação
da economia e enriquecimento de poucos, aqui denominada como terceira lógica, ou
ainda a última, trabalhar para sobreviver, num nexo de sustentação no mundo,
garantida pelo trabalho e pelo consumo, a fim de satisfazer as necessidades básicas
e ao mesmo tempo colaborar com a reprodução social.
A teoria Marxista explica as relações de trabalho e poder na sociedade
capitalista e nos leva à reflexão sobre ―o homem que com sua racionalidade é capaz
de discernir sobre sua historicidade e é o mesmo que ao trabalhar, produz e
consumo‖ (MARX, 1999 p. 137).
Para complementar a afirmação acima, o consumo, segundo Giddens (2002,
p. 160) impõe um ideal de sociedade, próprio do capitalismo:
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(...) difusão do consumismo, numa sociedade dominada pelas
Aparências. O consumo interpela as qualidades alienadas da vida
social moderna e se apresenta como a solução: promete as coisas
mesmas que o narcisista deseja — charme, beleza e popularidade —
através do consumo dos tipos "certos" de bens e serviços. Daí que
todos nós, nas condições sociais modernas, vivemos como que
cercados de espelhos; neles procuramos a aparência de um eu
socialmente valorizado, imaculado.

Sendo assim, podemos afirmar que educar para o trabalho pode significar o
processo de consciência crítica do próprio mundo e da força humana neste mundo
para a produção de bens para o consumo, para a sobrevivência e para o sentir-se
parte importante e útil na grande engrenagem social.
Outra abordagem que consideramos extremamente importante na discussão
sobre a Universidade é a percepção de como esta se insere no contexto das novas
tecnologias de comunicação e informação, uma vez que ―comprovadamente existe
uma convergência entre internet e multimídia, e tais transformações podem servir de
ferramentas organizativas e alavancas de transformação social‖ (CASTELLS, 2002,
p. 174).
Este pensamento é complementado por Silveira (2008, p. 36) ressaltando o
uso das tecnologias no âmbito educacional, uma vez que: ―inexiste um órgão central
que decida o que pode e o que não pode ser criado‖. Assim, abre-se a possibilidade
de a universidade exercer nesse espaço livre, sua autonomia.
Outro fator também importante recai sobre a hipertextualidade gerada pelas
TCIs que funcionam como ―ambiente de construção de novas identidades docentes‖,
e ainda ―a materialidade digital gera uma velocidade nunca imaginada na produção e
na circulação de informações, materialidade essa construída para a interatividade‖
(RAMAL, 2003, p. 251).
Sendo uma ―alavanca de transformação social‖, a internet encontra eco na
educação, mais precisamente, na Universidade e na escola, onde seus atores,
professores e estudantes, diante das mudanças advindas dos usos das Tecnologias
da Informação e Comunicação – TICs buscam uma posição e outras posturas, em
que as relações diferenciadas poderão ser assumidas, conforme afirma Silva (2003,
p. 56), em que:
O professor, para além do apresentador de conhecimentos pode
tornar-se o provocador do conhecimento [...] formulador de
problemas, proponente de situações, arquiteto de percursos,
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mobilizador de inteligências múltiplas e coletivas na construção de
conhecimentos.

Espera-se assim, construir uma nova lógica de educar e educar-se, para
além dos muros institucionais, baseando-se em novos formatos, assim como pontua
O Paradigma da Cosmodernidade: Uma Abordagem Transdisciplinar à Educação
para a Cidadania Global, proposta pela UNESCO, citando Ruano et al (2015, p.
147):

Seguramente, estamos diante de um verdadeiro salto de natureza na
ordem política do mundo globalizado. Um salto de natureza que
implica, efetivamente, uma profunda transformação tri- ética do
indivíduo-sociedade-espécie: mental- -espiritual, social-planetária e
cósmica-ambiental. Uma emergência triética que decorre do
acelerado progresso tecnocientífico e telemático global, e que requer
um novo tipo de auto-eco-organização epistemológica, política e
educativa para criar consciências cosmodernas na cidadania global
atual e future.

Nesse universo de criação, de liberdade de expressão, de interatividade com
os diferentes textos, a cibercultura: ―põe em questão o esquema clássico da
informação‖ (SILVA, 2003, p. 53), uma vez que tanto o emissor, quanto o receptor
manipulam nesse novo espaço os sentidos e os conteúdo da mensagem. Assim, se
o mundo possui outra forma de organização influenciada pelas tecnologias de
comunicação, é preciso também reorganizar as relações nessa grande rede de
saberes que é a Universidade considerando: ―a emergência triética planetária,
compreendendo a insustentabilidade atual da vida humana ambiental, social e
mental‖ (GALEFFI, 2013, p. 41).
A Educação superior precisa superar a lógica positivista, presente na sua
base acadêmica (ensino, pesquisa e extensão) e avançar para a transformação de
seus fazeres e aí incluo o quarto objeto de sua base que é a gestão universitária,
pautando-se numa lógica transcultural, multidisciplinar que valorize as redes de
conectividades, em que considere a construção de conhecimentos a partir de
saberes localizados, dos diferentes olhares/ lugares nos quais circulam informações,
e se produzem diálogos, que potencializados pelas relações estabelecidas no meio
socioeconômico,

devem

sociedade como um todo.

atuar

fortemente

na

construção/ressignificação

da
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Em 2016, a proporção de mulheres conectadas foi maior que a de
homens: 65,5% delas tinham acesso, enquanto, o índice para eles
era de 63,8%. Considerando a faixa etária, os indivíduos com idade
entre 18 e 24 anos apresentavam a maior taxa de conexão: 85%
deles estavam online. Já os brasileiros com mais de 60 anos
apresentavam o menor índice, de 25%. (...)Pnad Contínua indica que
o número de conectados chegou a 116 milhões em 2016, uma
pesquisa anterior do IBGE, a Pnad, apontava que os brasileiros
online somavam 102,1 milhões, ou 57,5% da população, em 2015.
(IBGE, 2016).

Isso significa dizer que este se tornou um espaço profícuo para a educação,
como também um espaço para disseminação dos princípios de igualdade, respeito
pela dignidade humana e desenvolvimento da cultura da paz. E como a
Universidade a partir da atuação de seus gestores tem utilizado esse espaço?
Vários micromundos são construídos e fortalecidos nesta rede, a exemplo da
oferta de cursos, da comunicação entre pessoas de diferentes espaços geográficos,
da disseminação de campanhas e difusão de conceitos presentes em publicações
científicas dos trabalhos acadêmicos sobre temas diversos e, principalmente, o uso
das redes sociais.

2.5 UNIVERSIDADE E INTERNACIONALIZAÇÃO

Outro aspecto fundamental no debate sobre a atual conjuntura das
Instituições de Ensino Superior no Brasil tem sido o processo de internacionalização,
considerando as transformações globais na produção e difusão do conhecimento.
Cada vez mais, a fim de garantir a efetiva relação diplomática com outros países,
tanto na troca de saberes, quanto na construção coletiva de respostas às demandas
de integração cultural e educativa, os órgãos de fomento à pesquisa, a exemplo da
CAPES, têm incentivado a participação de pesquisadores brasileiros (discentes e
docentes) em projetos de pesquisa em outros países o que tem favorecido a
formação de redes de conhecimentos mundiais, a produção coletiva e a
disseminação de novas tecnologias.
Embora o processo de internacionalização das Universidades seja complexo
e exija uma estrutura que atenda às demandas da comunidade acadêmica, a
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realidade brasileira a partir de pesquisa realizada pela CAPES21 junto às IES tem
revelado que:
a) Um quinto dos trabalhos científicos produzidos no mundo ocorre com
coautorias internacionais.

Nesse

sentido,

em

relação às produções

brasileiras, estas aumentam significativamente, quando combinadas com
instituições estrangeiras (CAPES, 2017, p. 22).
b) As Universidades têm se organizado e elaborado planos de fixação de
estrangeiros (docentes e discentes), a fim de atrair pesquisadores com a
oferta de bolsas (CAPES, 2017, p. 33).
c) A prioridade para a internacionalização ideal aponta para a necessidade de
implementar as seguintes ações: apoio para formação de docentes e corpo
técnico bilíngue, reciprocidade, solidariedade, e parcerias com instituições
consolidadas, criação de uma plataforma eletrônica e gestão autônoma das
Universidades, devendo esta ser feita, principalmente pelo departamento de
internacionalização das IES (CAPES, 2017, p.37).
d) A internacionalização das universidades Brasileiras é necessária para tornar a
educação superior responsiva aos requerimentos e desafios da sociedade
globalizada. (CAPES, 2017, p.46).
Vemos, portanto, uma Universidade brasileira aberta às transformações
sociais, políticas, econômicas e culturais globais que se ancora no processo de
internacionalização como forma de fortalecimento das produções científicas e
consequente contribuição para o desenvolvimento do país.
Esta universidade que historicamente sofreu a influência do estado em sua
construção, também é influenciada pela relação estabelecida pelas políticas de
incentivo à sua internacionalização.
De acordo com Safatle (2017), vivemos concomitantemente à demissão
política dos intelectuais22, e um dos responsáveis tem sido o processo de
internacionalização no qual a Universidade tem se transformado em:
―Guetos de luxo‖: um misto de agências de viagens para colóquios
21

A internacionalização na Universidade Brasileira: resultados do questionário aplicado pela Capes.
Edição e composição: Diretoria de Relações Internacionais Data da publicação: Brasília, 31 de
Outubro 2017 http://www.capes.gov.br/images/stories/download/diversos/A-internacionalizacao-nasIES-brasileiras.pdf
22
Perda da relevância dos intelectuais como referências para a reflexão da sociedade sobre si
mesma. (Safatle, 2017).
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internacionais e consumo de produtos culturais globais com espaço
para a produção especializada de um saber cujos resultados, muitas
vezes, não são sequer publicados na língua local de seus países
(SAFATLE, 2017, p. 25).

Na mesma direção, o autor rememora as gerações anteriores de
intelectuais, seu trabalho de sustentação política e de base com os setores
desfavorecidos e vulneráveis, a luta pela conquista da opinião pública através da
ocupação da imprensa e articulação internacional em redes de pesquisa, tendo em
vista a análise de processos político-sociais globais.
Há que se compreender ainda a influência histórica do papel do estado no
âmbito das Universidades públicas, principalmente em seus modelos de gestão,
visto que a universidade é a instituição capaz de colaborar com a construção de um
projeto de nação.

2.6 BREVE HISTÓRICO DA INFLUÊNCIA DO ESTADO NA CONSTRUÇÃO DO
CONCEITO DE GESTÃO UNIVERSITÁRIA NO BRASIL
Na obra ―Planejamento governamental e gestão pública no Brasil: elementos
para ressignificar o debate e capacitar o estado‖ editada por Cardoso Jr. (2011), o
autor faz uma retrospectiva histórica sobre o planejamento governamental e a
gestão pública nos séculos XX e XXI, e situa a influência do estado, enquanto ente
de poder que recai e define todos os processos de efetivação das políticas públicas
da nação.
Assim sendo, a discussão sobre gestão pública universitária não se
sustenta sem a contextualização sociopolítica e econômica do modelo de estado
vigente no país e sua correlação com o planejamento definido, bem como as
relações estabelecidas com os organismos internacionais. Os modelos que mais
influenciaram a gestão das universidades brasileiras foram:
I.

Patrimonialista - fruto de um estado liberal-oligárquico (1889-1930) onde o
contexto econômico centrava-se na produção e na comercialização de café
para exportação, num contexto político-institucional consolidado como
estatal-burocrático e com ausência de planejamento.

II.

Patrimonial burocrático - inaugura-se a primeira fase na qual o estado
nacional-populista e desenvolvimentista (Era Vargas -1933 a 1935), num
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contexto

econômico

de

industrialização

e

dependência

financeira,

tecnológica, inaugurava o corporativismo, o nascimento das estatais e o
planejamento não sistêmico no aspecto político-institucional.
III.

Democrático (Era Kubitschek – 1956 a 1964) - a internacionalização
econômica, industrialização pesada e montagem do tripé do desenvolvimento
político de acomodação com a crise do modelo de estado nacional-populista
e desenvolvimentista.

IV.

Liberal-democrático (1980-1989) - inaugurou a quinta fase e com ela o
processo de redemocratização com estagnação econômica e crescimento da
inflação, um contexto político de constitucionalização e de planejamento dos
planos de estabilização: Plano Cruzado (1986), Plano Bresser (1987), Plano
Verão (1988) Plano Maílson (1989).

V.

Patrimonial - burocrática, Gerencialista e Societal - caracterizado no estado
liberal-democrático (1990-2010), teve uma forte influência na economia e nas
reformas liberais de estabilização monetária, endividamento interno e
reformas estruturais, o planejamento foi marcado pelos planos de
estabilização com os planos Collor (1990), Real (1994), Planos Plurianuais
(PPAs).
Neste

contexto,

inserem-se

as

universidades

públicas

e,

para

compreendermos a gestão dessas instituições e sua evolução em cada momento
histórico, buscamos os estudos sobre o Ensino Superior e Universidade No Brasil
(CUNHA, 2000).
Para Cunha (2000, p. 164), no ensino superior durante todo o período imperial
(1822-1889), foi a época que este ganhou ―mais densidade‖. Cátedras se juntaram
em cursos, criando, assim, as academias, quando: ―Toda a prosperidade da
economia cafeeira não foi capaz de modificar os padrões no ensino superior, a não
ser parcial e indiretamente, pela construção de estradas de ferro, que demandavam
engenheiros‖.
Ao fim da era de Vargas, em 1945, eram apenas cinco as instituições
universitárias, em meio a dezenas de faculdades isoladas e controladas pelo
Departamento Nacional de Ensino que fiscalizava por meio de um inspetor para
cada faculdade constituinte de cada universidade, ou seja, ―estabeleciam-se marcos
limitadores para a multiplicação das universidades. O diretor da faculdade seria,
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também, escolhido pelo Ministro dentre uma lista de professores catedráticos‖
(CUNHA, 2000, p.165).
Com a crise do modelo de estado nacional-populista e desenvolvimentista,
inaugurava-se o planejamento discricionário e a criação do plano de metas. Uma
forma de previsão utilizada até hoje pelas universidades públicas.

Nesta fase o ensino superior foi acionado pela necessidade de
manter junto à burocracia governamental uma reserva de
especialistas de alta qualificação, essa reserva técnico intelectual
poderia ser reunida pelas faculdades que seriam inevitavelmente
criadas em Brasília segundo os padrões vigentes no país, como,
aliás, já prometiam os projetos de lei em tramitação no Congresso de
instalação de uma faculdade de Economia e outra de Direito
(CUNHA, 2000, p.175).

Outro grande marco da História do Brasil foi a terceira fase com o estado
autoritário (militarismo 1964 a 1979), considerado um contexto de milagre
econômico (1968-1973) e do endividamento externo (1974-1989), as ações políticoinstitucionais eram autoritárias, assim como o planejamento burocrático-autoritário.

Foi nesse período que o processo tardio de formação da universidade
brasileira recebeu o maior impulso. Para tanto, é preciso considerar os
efeitos contraditórios que o regime autoritário provocou nas
instituições de ensino superior e de pesquisa científica e tecnológica.
De um lado, professores e pesquisadores experientes foram
compulsoriamente aposentados; docentes jovens foram impedidos de
ingressar e/ou de progredir na carreira; reitores foram demitidos e,
para o seu lugar, foram nomeados interventores; a autonomia
administrativa e financeira, já tão reduzida, foi ainda mais restringida;
o controle policial estendeu-se aos currículos, aos programas das
disciplinas e até às bibliografias; as entidades estudantis foram
severamente cerceadas, o que contribuiu para que centenas de
jovens fossem atraídos para a luta armada (CUNHA, 2000, p.178).

Nesse interim, o ensino superior na Constituição de 1988 se define como
―instituições onde ensino, pesquisa e extensão desenvolvem-se de modo
dissociado‖, com suas atribuições definidas na Lei de Diretrizes e Bases da
Educação Nacional de 1996. Para a gestão universitária, um novo processo se
instaurava:

À medida que o último governo militar foi se desintegrando pelo
avanço das conquistas democráticas, várias universidades
estabeleceram compromissos entre essas demandas de eleição
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direta dos dirigentes e os dispositivos legais em vigor. Uma fórmula
que se utilizou amplamente foi a da "consulta à comunidade
universitária", processo pelo qual os conselhos superiores das
universidades endossavam as listas dos seis nomes mais votados
dos candidatos a reitor (CUNHA, 2000, p. 193).

Nesse mesmo contexto, para assumir a gestão do ensino superior público,
“em dezembro de 1995 foi aprovada a Lei 9.192, que admitiu o procedimento das
"consultas à comunidade". Os três nomes mais votados compõem uma lista onde o
presidente da República escolhe o reitor‖ (CUNHA, 2000, p. 193) e quanto à
autonomia universitária a tríade Avaliação, credenciamento e financiamento passou
a influenciar, sobremaneira a gestão universitária, uma vez que aos órgãos
reguladores cabiam o acompanhamento e a criação de instituições privadas, assim
como a definição de critérios de avaliação para a manutenção e destinação de
aporte financeiro para as instituições públicas.
Apesar dos estudos apresentados até então terem apontado que a
universidade ao longo da história brasileira tem sido executora e reprodutora das
políticas e dos modelos de gestão do estado, esta mesma instituição galga
constitucionalmente de autonomia didático-cientifica e poder político (MENEZES;
FONSECA, 2016, p.138). Nesse sentido, é fundamental que gestores institucionais
saibam que está em suas mãos em articulação com os conselhos e comunidade
acadêmica, a possibilidade de planejar suas ações e atuação social.
Na discussão sobre planejamento de políticas públicas as autoras Menezes e
Fonseca (2016) abordam como se dá esse processo e que aqui trago como
sinalizador também para o planejamento da gestão universitária por concordar com
as mesmas sobre a relevância desse momento no qual é importante pensar: ―quem
decide o quê, quando, com que consequências e para quem, definições que estão
relacionadas com o a natureza do regime político, o grau de organização da
sociedade civil e com a cultura política vigente‖ (MENEZES; FONSECA, 2016).

2.7 NOVOS DESAFIOS PARA A VELHA ORGANIZAÇÃO UNIVERSITÁRIA:
FIRMAR-SE COMO UNIVERSIDADE - INSTITUIÇÃO SOCIAL

A universidade possui um potencial para o trabalho teórico-reflexivo como
base e, conforme Hegel (1952, p. 253), ―o pensar os processos tem maior incidência
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no mundo do que o trabalho prático, pois se se revoluciona primeiramente o reino
das representações, a realidade não permanece mais a mesma‖.
Enfim, o grande desafio do Ensino Superior no país é colaborar para a
transposição das barreiras do pensamento com o investimento na produção do
conhecimento e sua consequente difusão com vistas ao desenvolvimento de uma
Educação alicerçada para o nosso tempo-espaço brasileiro, multicultural, diverso e
com sérios problemas na eliminação ou melhoria dos baixos índices de qualidade
educacional.
Se conseguirmos verificar em outros países que é possível transformar a
economia local com o desenvolvimento social a partir do investimento na Educação,
concluiremos que é possível também no Brasil galgarmos a linha de excelência.
Há que se evidenciar o caráter meramente explicativo e informativo acerca
da educação superior formal e dos documentos base que norteiam as políticas
públicas de educação no Brasil, como a LDB e o PNE, mas para, além disso, o
mais importante é resgatar a Educação no seu papel histórico e que corrobora
indiscutivelmente com formação humana, é identificar a influência desta nos
processos políticos, econômicos e culturais do país, bem como da sua possibilidade
de colaborar com a autonomia individual para a vida harmoniosa na coletividade.
A universidade tem um papel preponderante cabendo-lhe a formação
profissional e o desenvolvimento da ciência, no sentido de buscar respostas para a
realidade sociopolítica, econômica e educacional do país. Daí, situamos a relevância
do ―lugar universitário‖ a partir da educação que recai sobre os questionamentos:
Qual o papel da Universidade neste processo? A Universidade tem trabalhado para
manter as estruturas sociais ou para buscar mecanismos para transformá-las?
Enquanto pesquisadores(as) encarnados(as), é necessário

também nos

situarmos enquanto cidadãos e cidadãs do processo educativo, uma vez que a
universidade tem sido referência para a formação de mentes humanas. Segundo, é
preciso identificar nas nossas ferramentas de trabalho (conhecimento e difusão pelo
ato de ministrar ―aulas‖), como manuseá-los mesmo reconhecendo as forças
políticas e econômicas que incidem, sobremaneira sobre a instituição universitária.
No artigo ―Universidade pública sob nova perspectiva‖, Chaui (2003), tece uma
crítica à Universidade como organização social, definindo-a como ―um conjunto de
meios administrativos e particulares para obtenção de um objetivo. Seus principais
objetivos estão pautados na eficácia e sucesso e dependem de sua particularidade‖.
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Na relação externa com outras instituições coloca-se a si mesma como
referência, num processo de competição com outras que fixaram os mesmos
objetivos. Sua prática social é determinada, de acordo com sua instrumentalidade e
focada nas ideias de eficácia e de sucesso. Segue um modelo de administração
regida pelas ideias de gestão, planejamento, previsão, controle e êxito.
Conduzida por um gestor ou gestora que sabe (ou julga saber) por que, para
que e onde existe. Seu tempo e espaço são definidos como particulares, aceitando
como dado bruto sua inserção num dos polos da divisão social, e seu alvo não é
responder às contradições, e sim vencer a competição com seus supostos iguais.
Seguindo a crítica de Chauí, Lacombe (2008), ao descrever as características
para que exista uma organização formal pontua: 1- objetivos; 2 - Divisão de
Trabalho; 3 - Fonte de Autoridade; 4 - Relações (entre pessoas e grupos) e as
funções do administrador são: planejar, organizar, prover recursos humanos, liderar,
coordenar e controlar.
A partir das duas afirmações acima, não descarto a possibilidade de também
afirmar que a universidade é uma organização social quando essa se assemelha às
organizações privadas que priorizam os resultados em detrimento dos processos,
regidas pela eficiência e eficácia, mantidas pelo espírito de competição e lucro,
operacionalizado por mecanismos administrativos e instrumentos particulares de
previsão e controle, tendo sua condução por administradores sem grandes
preocupações em responder às contradições sociais e movidos pela competição
com organizações similares, todas as características próprias do sistema neoliberal.
Diferente da compreensão da Universidade como organização, Chaui (2003)
traz sua reflexão para a universidade como Instituição social onde está é marcada,
primeiro, por seu caráter público, em que esta se percebe inserida na divisão social
e política e busca definir uma universalidade (imaginária ou desejável) que lhe
permita responder às contradições, impostas pela divisão social. Seus objetivos são
pautados na perspectiva de formação (pensamento interrogação, reflexão, crítica e
democratização).
No mesmo movimento de cumprimento de seus objetivos, internamente
discute ou questiona sua própria existência, sua função, seu lugar no interior da luta
de classes. Sua gestão se dá a partir do entendimento da universidade como
investimento social e político, considerando que a educação como direito e não um
como serviço para tal pauta-se na sociedade como seu princípio e sua referência
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normativa e valorativa.
Nesse sentido, o princípio da autonomia recai sobre (autodeterminação das
políticas

acadêmicas,

dos

projetos

e

metas

e

da

autônoma

condução

administrativa, financeira e patrimonial). Na relação externa, coloca-se como
instituição com prática social referida a partir de ações articuladas na busca pelo
reconhecimento e legitimidade externa e interna.
Podemos afirmar ainda que a universidade também seja uma instituição
social fortemente caracterizada por atender ao direito à educação, assim, coloca-se
para a sociedade, enquanto produtora e difusora de conhecimentos que poderão
contribuir para a democratização, para a crítica e para a reflexão contínua sobre as
demandas sociais. Sua gestão pública se ancora nos princípios da autonomia
acadêmica e administrativa - financeira e na participação para a definição coletiva
de seus planos.
Partindo desse panorama que contextualiza na história a influência do
estado, demarcamos o desenvolvimento do ensino superior no Brasil, tomando
como base a gestão pública desenvolvida em cada tempo e espaço e concluímos
que os modelos de gestão não foram construídos de forma autônoma pelos sujeitos
e/ou instituições responsáveis pela condução dos processos e políticas públicas,
mas foram reproduções ou ―produções de disposições estáveis e transferíveis
(habitus) que cabe a todo sistema de ensino‖ (BOURDIE, 2002, p. 210) ou ainda,
uma ―autonomia relativa do sistema de ensino como poder de reinterpretar as
exigências externas e tirar partido das ocasiões históricas para realizar sua lógica
interna‖. (BOURDIE, 2002, p. 230).
Considerando ainda que os órgãos do ensino:

estão em cada época, em relação com as outras instituições do
corpo social com os mesmos costumes e as crenças, com as
grandes correntes de ideais. Mas eles têm também uma vida
própria, ao curso da qual conservam vários traços de sua estrutura
antiga (BOURDIE, 2002, p. 231).

Assim sendo, as universidades são atualmente o resultado das relações
políticas econômicas e do pensamento subjetivo interiorizado em cada época e/ou
contexto e sua gestão ancora-se no atendimento ao planejamento e aos planos
socialmente definidos pelos entes federativos aos quais estão vinculadas ao que,
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por conseqüência, interferem sobre seus planos internos de governança, sendo,
portanto, ao mesmo tempo, uma organização e instituição social.

101

CAPÍTULO III – REFLEXÕES SOBRE GÊNERO NO ENSINO SUPERIOR:
PERCURSO DAS MULHERES

Todas as vitórias ocultam uma abdicação
Simone de Beauvoir
3.1 MULHERES NA HIERARQUIA UNIVERSITÁRIA

Considerando o número reduzido de mulheres que assumem ou assumiram
posições de topo no âmbito das universidades públicas brasileiras e no Estado da
Bahia, a média nas instituições pesquisadas de uma mulher para cada seis homens
na mesma função, buscamos argumentos que contribuam para a reflexão sobre a
reduzida participação de mulheres em cargos de gestão.
Identificamos na obra de Carvalho e Machado (2011), no artigo intitulado: A
participação das mulheres na gestão - O caso particular da Gestão de Recursos
Humanos, investigação realizada junto ao setor de Recursos Humanos, elementos
de reflexão sobre o lugar de gestão assumido tanto por homens quanto por
mulheres, em Portugal e trazemos sua síntese para nosso texto, com o objetivo de
verificar um processo similar em uma realidade exterior à nossa brasileira.
Seu objetivo foi contribuir para a compreensão dos mecanismos de
profissionalização e institucionalização da GRH, em Portugal e, de forma
concomitante, perscrutar a possível influência das atribuições de gênero em sua
aplicação. Como resultado de uma pesquisa empírica e uma primeira abordagem à
análise da participação das mulheres na gestão de recursos humanos nos convidou
a refletir sobre gênero.
O início da discussão se dá a partir da contextualização da gestão na
contemporaneidade e chama a atenção para as lacunas deixadas pelas análises de
dados das pesquisas que negligenciam ou sucumbe o olhar do gênero na área e
conclui a partir da revisão de literatura que:
Existe uma correlação, implícita e tomada como universal,
entreoshomens, o poder e a autoridade no seio das organizações.
Apesar as mulheres terem vindo progressivamente a aumentar as
suas qualificações e a entrar na vida activa, o número de mulheres
que ocupam posições de topo nas organizações é ainda muito
reduzido (Collinson e Hearn, 1996; Antale Krebsbach-Gnath, 1993;
Alvesson e Billing, 1997; Wright e Tellei, 1993; Rodrigues, 1989 e
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1990; Nogueira, Paúl e Amâncio, 1995). Esta cumplicidade entre a
gestão e a masculinidade fica a dever-se não só aos estereótipos
dominantes na sociedade em relação aos homense às mulheres,
mas também aos próprios investigadores sociais, na medida em que
estesignoram sistematicamente, nas suas análises, a importância e a
influência do gênero (CARVALHO, 2000, p.1).

A autora classifica na estrutura organizacional o ―setor‖ ou ―departamento‖ de
Recursos Humanos como aquele que por lidar diretamente com pessoas requer de
quem

o

dirige

habilidades

historicamente

vinculadas

a

traços

femininos

(comunicação e boa relação interpessoal) um dos fatores que justifica a tamanha
ocupação desse cargo de gestão por mulher, ao mesmo tempo em que exige
posturas historicamente vinculadas a traços masculinos (controle, engenharia,
decisão).
Tal constatação ampara-se nos estudos que categorizam a gestão em Hard
e soft (STOREI, 1992, p. 8), deduzindo que as características hard seriam dos
homens e soft das mulheres, embora ambos tenham desenvolvido todas as funções
por se tratar de um ―espaço‖ de gestão, mesmo sem grande importância comparada
a outros da escala organizacional, embora considerado um campo de ascensão.
Portanto, o âmbito organizacional reproduz as relações de poder estabelecidas
socialmente.
As principais conclusões da autora retratam que as mulheres possuem uma
mais qualificação que os homens, embora em sua maioria da área de Ciências
Sociais (Licenciaturas), mesmo com mestrado e homens das áreas técnica e
organizacional; as mulheres privilegiam mulheres quando realizam seleção de
pessoas, mesmo tendo que justificar e peitar os superiores, a remuneração das
mulheres é menor que a dos homens para as mesmas funções, as mulheres
gestoras de Recursos Humanos têm consciência que esta função não as projeta
dentro da organização;
Os entrevistados apreciam valores do individualismo em contraponto aos
valores coletivos o que significa reafirmar a gestão hard ao invés da soft. Os itens
competência, formação e relações interpessoais não são tão valorizados quanto a
autonomia e a liberdade.
Enfim, a Gestão de Recursos Humanos se configura como uma atividade
que se aproxima do ―masculino‖ como cultura dominante que conduz as mulheres
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paea

que

ocupam

esse

lugar

e

serem

―suficientemente

masculinas

e

suficientemente femininas‖.
Em sua tese sobre A nova gestão pública, as reformas no sector da saúde e
os profissionais de enfermagem com funções de gestão em Portugal, que trouxe
como palavras-chave: Ciências Sociais e Gestão Pública, a autora inicia sua
reflexão chamando atenção para as transformações profundas que têm ocorrido nas
últimas

décadas

junto

aos

setores

públicos

dos

países

desenvolvidos,

principalmente nas concepções do papel do Estado, e nas formas de organização e
gestão das instituições.
Posteriormente, faz um recorte da revisão de literatura sobre a Nova Gestão
Pública ou Managerialismo e analisa as instituições hospitalares que têm assumido
os objetivos de mudar as tradicionais formas de regulação e autonomia dos
profissionais que aí exercem a sua atividade. Seu questionamento que direciona o
estudo é sobre a forma como estas mudanças produzem impactos ao nível da
profissionalização e das práticas de enfermagem no campo da gestão dos cuidados.
As principais conclusões de sua pesquisa se aproximam dos achados nas
entrevistas realizadas nessa tese:
1. A introdução da Nova Gestão Pública promoveu o surgimento de
formas híbridas na organização e gestão dos hospitais que
configuram um afastamento, mais ou menos pronunciado, da
burocracia profissional que, tradicionalmente, caracterizava as
organizações públicas; 2. Estas alterações parecem traduzir-se numa
diminuição do poder e autonomia dos enfermeiros com funções de
gestão, decorrente essencialmente das alterações na organização do
trabalho; 3. Não se verificam, no entanto, processos de
desprofissionalização ou proletarização destes profissionais. 4. A
forma como a ideologia managerialista permeou os valores e
ideologias profissionais não permite a sua categorização como
ideologia dominante nos enfermeiros entrevistados. 5. Foi possível
detectar um conjunto de estratégias, definidas por estes actores, ao
nível microorganizacional, tendentes a assegurar a manutenção do
poder e estatuto da profissão (CARVALHO, 2006, p. 58).

Apesar de a pesquisa aqui relatada ter sido desenvolvida na área de saúde,
junto aos profissionais de enfermagem e a nossa pesquisa centrar-se na área de
educação junto às mulheres reitoras das universidades públicas baianas, o que
aproxima os dois trabalhos são as discussões tanto sobre gênero na perspectiva do
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olhar para a figura feminina em espaços de poder, quanto às discussões sobre
gestão pública fortemente definida pela atuação dos gestores e suas características.
Para o aprofundamento da discussão sobre gênero, trazemos os estudos
feministas que sustentam a base da nossa teoria de defesa das características
femininas para a gestão pública universitária. Para tanto, segue a discussão teórica
sobre a construção social e difusão das diferenças e o avanço da reflexão como as
contribuições de Teresa de Lauretis acerca das tecnologias de gênero.

3.2 CONSTRUÇÃO SOCIAL E DIFUSÃO DAS DIFERENÇAS: UMA REFLEXÃO
SOBRE O FEMININO E O MASCULINO

Ao iniciar a leitura da obra de Amancio (1994) sobre o Masculino e o
Feminino, a autora aborda inúmeras questões acerca da construção social da
diferença, logo, veio à minha memória, a música de Jackson do Pandeiro (1981) a
qual traz que:
Que diferença da mulher o homem tem? Espera aí que eu vou dizer,
meu bem É que o homem tem cabelo no peito,Tem o queixo
cabeludo e a mulher não tem.No paraíso um dia de manhã
Adão comeu maçã, Eva também comeu, então ficou Adão sem nada,
Eva sem nada, se Adão deu mancada, Eva também deu.Mulher tem
duas pernas, tem dois braços, duas coxas um nariz e uma boca e
tem muita inteligência. O bicho homem também tem do mesmo jeito
Se for reparar direito tem pouquinha diferença23

De certo, que a letra e a composição da musicalidade popular brasileira traz
em si a simbologia de uma realidade: a caracterização de homens e mulheres em
resposta a uma indagação do senso comum, mas que até mesmo a própria ciência
não conseguiu responder objetivamente à questão ―que diferença da mulher o
homem tem?‖, sem recorrer hora às bases da Psicologia Social, hora às Ciências
Sociais e quase sempre apenas à Biologia.
A alusão bíblica também evocada pelo compositor da música em que os
atores Adão e Eva possuem comportamentos iguais (comer a maça e dar mancada)
seguida da conclusão musical que nos convida a ―reparar direito‖ para a ―pouca

23

Música escrita em 1981 pelo compositor conhecido como Jackson do Pandeiro, e interpretada por
cantores nordestinos em todo território nacional.
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diferença‖, são traços de uma resposta intencional que, a meu ver, reitera a
necessidade de pensarmos na equidade de gênero.
Longe do embalo musical e do bom rítmo fluido, um lugar, um espaço
multirreferencial e que historicamente se dedica e é legitimado socialmente à
construção e à elaboração do pensamento em geral, tem sido a Universidade. Esse
lugar no tempo e espaço e, principalmente, em relação à equidade de gênero, assim
como à intencionalidade da letra da música de Jackson do Pandeiro, tem também
reproduzido a realidade social, educacional e política de seu contexto cultural.
Trago aqui, uma imersão no contexto universitário, a fim de identificar as
diferentes

abordagens

resultantes

de

algumas

pesquisas

realizadas

por

investigadoras Portuguesas e nas Brasileiras que sinalizam a construção e difusão
das diferenças, reiterando a necessidade de uma reflexão constante sobre o
feminino e o masculino no ensino superior.
Se as principais funções da ―Universidade‖ têm sido a educação, a produção
e a difusão de saberes, o que e como os estudos desenvolvidos abordam as
questões de gênero no ensino superior?
A fim de contribuir para a elucidação dessa questão, a contribuição dos
estudos desenvolvidos no Brasil e em Portugal é relevante. Trazemos aqui duas
reflexões importantes.
A primeira discussão sobre o processo de construção social e difusão das
diferenças a partir das reflexões sobre o feminino e o masculino, presente nos
estudos

das

representações

dessas

duas

categorias

e

suas

respectivas

―assimetrias‖ da obra de Ligia Amancio e complementados com a leitura do ―ser
encarnado‖ que evidencia a produção do conhecimento a partir do olhar atento à
geopolítica do saber, principalmente na questão triangular de género, sexo e
sexualidade, trazida pela Antropóloga Suely Messeder.
A segunda discussão, o debate sobre gênero e poder no Brasil a partir das
―Leituras transculturais‖ de Mary Castro, bem como o aprofundamento da questão
com enfoque no empoderamento das mulheres, defendidos pela Socióloga Ana
Alice Costa. Concluiremos a seção, traçando um paralelo entre a compreensão dos
―Níveis‖ para a busca de definições de gênero no ensino superior e a perspectiva da
gestão universitária presente nas obras da Cientista Social Teresa Carvalho.
Tomando como base a obra de Amâncio (1994) sobre o masculino e o
feminino e sua construção social da diferença, buscamos compreender como
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historicamente têm sido difundidos os conhecimentos sobre gênero e de que forma
estes têm impactado significativamente na figura feminina em sua trajetória
profissional, principalmente na universidade.
A sociedade marcadamente classifica o homem como sujeito dotado de
autonomia e eficiência e a mulher como a pessoa das relações e afeto. Essas
―definições‖ culturalmente difundidas pelas instituições (Igreja, Escola e família) são
perpetuadas como características naturais e reiteram determinismos sociais. Se
pensarmos que “A natureza não é o que define as características psicológicas, mas
a natureza do tecido das relações que as pessoas participam que modela a maneira
como elas se comportam em relação aos outros‖, teremos de um lado, a força do
pensamento coletivo que socializa a figura masculina, enquanto representação
identitária da humanidade, com características de superioridade e do outro lado o
―outro ser mulher‖, frágil, sensível, biologicamente evidenciada como reprodutora,
com um lugar socialmente definido de complementação ou de apoio ao ser
―universal‖: a companheira, a costela, a rainha, mas ―do lar‖, aquela que cuida do
espaço privado.
Tanto a Comunicação Social, quanto a Literatura, a Sociologia com os
estudos de Parsons, a Psicologia Clínica com Psicanalise Freudiana quanto ao
Cinema, enfim, a grande rede colaborativamente ou não, influencia decisivamente a
construção do pensamento coletivo, na perspectiva de acentuar as diferenças entre
Homens e Mulheres.
Os estudos contemporâneos buscam primeiro superar as Teorias ingênuas
que focaram durante muito tempo o balanço entre o masculino e feminino. Segundo,
ir além dos Estudos experimentais com seus determinismos sociais e sinalizam um
outro caminhar no qual as diferenças sejam atenuadas ou desapareçam numa
perspectiva de justiça social e equidade humana.
Nesse sentido, cada etapa dessa evolução precisa ser pontuada à luz da
análise de conjuntura, pois como afirmou a socióloga Ana Alice Costa, numa
reflexão sobre gênero e poder:

A sociedade através de suas instituições (aparelhos ideológicos), da
cultura, das crenças e tradições, do sistema educacional, das leis
civis, da divisão sexual e social do trabalho, construi mulheres e
homens como sujeitos bipolares, opostos e assimétricos: masculino e
femininos envolvidos em uma relação de domínio e subjugação
(COSTA, 2004, p. 74).
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Historicamente, salientamos a contribuição de pesquisas importantes para a
discussão sobre o masculino e o feminino, a exemplo: dos estudos Cognitivistas
(1970), dez anos após o trabalho de Taylor (1981), que amplia o olhar sobre os
marcadores até então pautados apenas no sexo e agrega a esses as questões de
classe e etnia, como fatores também importantes para a percepção e explicação da
realidade e, no mesmo período, Turner e Gibs (1981) trazem à tona os estudos
referentes às relações intersexos.
Outras grandes contribuições têm vindo da Psicologia Social e das relações
sociais ao apontarem que mudanças são condições sociais que regem as relações
com os representantes grupais e uma mesma pessoa que pode assumir identidades
diversas, de acordo com as reações sociais em que está inserida. Embora nesse
sentido, o homem acaba por assumir uma posição que influência religiosa, étnica e
nacionalmente, que difere de sexo, todos os indivíduos e estes por sua vez,
generalizam homem biológico.
Para tanto, é importante salientar nesse percurso a importância do
Feminismo e também da obra de Durkheim, quando este aborda as espécies
diferentes, chamando para a compreensão do conceito de alteridade para além dos
aspectos biológicos e do instinto.
Há que se considerar que diante da busca de autoridade para os dois sexos,
a figura paterna já internalizada como valor universal reafirma a natureza binaria e
funcional. É nesse sentido, que os aspectos religiosos e biológicos acabam sendo
legitimados pela Ciência, seja na Teoria psicanalítica de Freud, com a presença do
androcentrismo para a ordem natural das coisas e que coloca a Mulher dotada de
extrema ―fraqueza do supereu‖, em que o seu domínio psicológico (das emoções,
das forças primitivas do id,) é classificado como sentimentos de inferioridade ao
sexo oposto. Como também na Sociologia de Parsons que reitera a Família como o
lugar de responsabilidade da estrutura equivalente a pequenos grupos nos quais os
papéis sexuais são diferentes (homem subsistência pelo trabalho e a mulher o bemestar, equilíbrio da personalidade).
Portanto, a obra de Amâncio aponta para a construção de um paradigma em
que a natureza binária das categorias sexuais está implícita nas investigações numa
perspectiva funcionalista em que a funcionalidade dos papéis é maior em
determinadas épocas que outras e que estes papéis possuem uma ligação com as
condições histórias (BLUMBERG, 1984).
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3.3 CONTRIBUIÇÕES DE TERESA DE LAURETIS - TECNOLOGIA DE GÊNERO

Tomamos como primordial para identificarmos como encaramos e
concebemos epistemologicamente a ideia e O modo de fazer das mulheres, a
célebre frase de Simone Beauvoir "Não se nasce, tornar-se mulher", para que
tenhamos certeza de que caminhamos pela perspectiva não essencialista, ou seja,
a mulher não será identificada como um dado biológico, tampouco as suas
práticas serão naturalizadas como coisa de mulher.
As mulheres e suas práticas são situadas em seu contexto histórico,
econômico, político, sociocultural e tecnológico, tal posição nos reporta à
narrativade Donna Haraway (2000), quando foi solicitada para escrever um texto
sobre o significado de gênero para uma tradução do Dicionário Crítico do
Marxismo francês para o alemão, ela deixou claro que para definir o vocábulo
gênero dificilmente poderia universalizá-lo, quer seja pela língua, quer seja pela
posição da língua, classe, raça, gênero, nacionalidade de quem escreve. Mesmo
assim, a autora encontra uma saída para sua eleição: limitar a significação de
gênero ao contexto do movimento social feminista estadunidense que, certamente
influencia a academia para a construção de novas problemáticas na teoria social.
Situamos aqui como mulheres com trajetórias distintas, mas com pontos
convergentes, quais sejam: a mesma geração etária, nordestinas, professoras e
com passagens na gestão universitária, embora em cargos com poder decisórios
hierarquicamente distintos. Seguiremos a problemática apontada como política da
identidade para enfrentar a questão das mulheres na gestão universitária, tendo
como base dois artigos Tecnologia de Gênero e A educação e as sexualidades:
um relato de experiência com a educação básica no seminário enlaçando
sexualidades no estado da Bahia.
Destacamos três pontos interessante na formulação teórica de tecnologia
de gênero que devemos reter para compreendermos as mulheres na gestão
universitária:

o

significado

de

interpelação

vivenciados pelos sujeitos,

a

cumplicidade com a tecnologia de gênero e entre o lugar das pesquisadoras como
cientistas feministas.
Para pensar sobre Tecnologia de Gênero, Tereza de Lauretis inspira-se no
conceito de tecnologia sexual, de Michel Foucault e chama atenção para a falta de
sensibilidade deste para as questões do corpo masculino e feminino. A autora
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defende que é preciso desfazer e desconstruir a imbricação entre gênero e
diferença sexual e, assim, libertar o conceito de gênero destas limitações. Tendo
como intenção esta desmontagem, ela sugere a análise do conceito de gênero em
quatro preposições, a seguir:
 Gênero é uma representação;
 A representação do gênero é a sua construção;
 A construção de gênero vem-se efetuando hoje no mesmo ritmo de tempos
passados nos ―aparelhos ideológicos do Estado‖
 A construção do gênero se faz por meio de sua desconstrução.
Na primeira preposição, constata-se que o gênero representa não um
indivíduo, mas uma relação preexistente ao próprio indivíduo e predicada sobre a
oposição conceitual e rígida dos dois sexos biológicos. Esta estrutura que é
denominada sistema de sexo-gênero que, por sua vez, é um sistema de
significações que relaciona o sexo a conteúdos culturais, de acordo com valores e
hierarquias sociais.
Apesar da incontestável variação dos significados de uma cultura para
outra, o sistema de sexo e gênero está sempre intimamente ligado a fatores
políticos e econômicos em cada sociedade. Sendo o sistema de sexo-gênero tanto
uma construção sociocultural, quanto um sistema de representação que atribui
significado a indivíduos dentro sociedade, a autora conclui que a construção do
gênero é tanto o produto, quanto o processo de sua representação.
E assim, a autora chega à sua segunda preposição, na qual a preocupação
reside no conceito de ideologia proposto por Althusser e pelas teóricas feministas
que fizeram a conexão entre gênero e ideologia. Para ela, a novidade das teses de
Althusser está na sua percepção de que a ideologia opera não só semiautonomamente do nível econômico, mas, também, por meio de seu engajamento
de subjetividade.
A autora cita duas autoras que trabalharam com o nexo ideologia e gênero,
Michèle Barrete e Joan Kelly. Da primeira, Lauretis (1995) considera relevante a
sua afirmação de que não é preciso acreditar que a divisão sexual esteve sempre
presente, é preciso explorar a construção histórica das categorias de masculinidade
e feminilidade, sem negá-las, e que, inclusive, elas existem hoje de forma
sistemática e previsível. Em Kelly, porém é preciso aceitar tacitamente que o
pessoal é político, levando em conta as suas derivações.
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Ao desconsiderar a inexistência da esfera privada ou doméstica (da família,
da sexualidade e afetividade) e da esfera pública do trabalho e da produtividade, é
preciso estar atento aos vários conjuntos interrelacionados de relações sociais
relações de trabalho, classe, raça e sexo-gênero. Neste sentido, ―os homens e
mulheres não só se posicionam diferentemente nessas relações, mas e esse é um
ponto importante as mulheres são diferentemente afetadas nos diferentes
conjuntos" (LAURETIS, 1995, p.215). Lauretis retoma o conceito sobre o
funcionamento subjetivo da ideologia em Althusser, a qual precisa de um sujeito,
um indivíduo concreto ou pessoa concreta sobre a qual agir e, assim, põe em
evidência como o projeto feminista deve teorizar o gênero.
Lauretis (1995) propõe que gênero deve ser encarado como uma força
pessoal-política tanto negativa, quanto positiva. E assim, reescreve a sua
proposição de que a construção do gênero é o produto e o processo, tanto da
representação, quanto a sua autorrepresentação. Aqui, a autora reivindica para si
uma posição distinta de Althusser referente à ideia de que a ideologia não tem
exterioridade, ou através do conhecimento científico, pode se desvendá-la. Para
ela, o sujeito do feminismo precisa estar consciente das duas forças, bem como
buscar a conscientização da cumplicidade com as ideologias de gênero de suas
culturas e subculturas específicas e entender até que ponto esta consciência da
cumplicidade age com ou contra a consciência da opressão e, com isto,
compreender a ideologia nestes tempos pós-modernos e pós-coloniais.
Ao formular a sua terceira proposição, a autora deseja responder às
seguintes questões: a) Como a representação de gênero é construída pela
tecnologia específica? b) Como a representação de gênero é subjetivamente
construída por cada pessoa a que se dirige?
Lauretis (1995) observa que, para resolver tais questões, é necessário
debruçar-se sobre as elaborações teóricas de Althusser, Michel Foucault, nos
trabalhos desenvolvidos pelas autoras que possuem uma prática feminista, como
Hollway e Wittig e na teoria do aparelho cinematográfico, também desenvolvida
pelas feministas inspiradas pelas elaborações teóricas de Althusser e Lacan.
Em Althusser, depreende-se tanto o conceito de ideologia que já está
devidamente engendrado, quanto o conceito de interpelação, que é a denominação
do processo pelo qual uma representação é aceita e absorvida por uma pessoa
como sua própria representação e assim, se torna real para ela, embora seja de
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fato imaginária.
De Foucault, apropria-se tanto do conceito de tecnologia sexual que também
já sofreu o engendramento, quanto da sua elaboração teórica em torno do poder e
do conhecimento. No entanto, a conexão entre poder e conhecimento é revista por
uma nova leitura de Hollway, sobretudo pela insuficiência no alcance da teoria
foucaultiana em responder como se processa a mudança de discursos.
Para Lauretis, para se investir na teoria de Foucault, é preciso antes de tudo
retirá-la do pantanal androcêntrico e, com isto, engendrá-la e observar duas
dimensões que estão ausentes em sua elaboração dos micropoderes pulverizados:
a) a possibilidade de outros discursos serem concorrentes entre si, e não a
existência de uma verdade imperativa e monolítica de um único discurso,
para isto, é preciso encarar a ideologia como hegemonia, daí a possibilidade
de agenciamento;
b) a falta de conexão entre opressão e poder, que inclui uma positividade e
negatividade dese encarar o poder.
Interessante, na teoria desenvolvida por Hollway, é a ideia de que a
mudança de discursos está associada ao agenciamento das pessoas em outros
discursos que não são hegemônicos, mas que estão no campo de possibilidades. E
assim, as pessoas, ao invés de fazerem escolhas, fazem investimentos.
Neste sentido, torna-se possível entender investimento (inspirado na teoria
freudiana) como algo entre um comprometimento emocional e um interesse
investido no poder relativo que tal posição promete.
Para Lauretis (1995), Hollway não avança em sua teoria porque sua
pesquisa é centrada em um locus, no qual a base é o contrato heterossexual e,
mesmo assim, ela acredita que é possível encarar um potencial de mudança,
quando, na verdade, ela apenas se depara com reproduções ou renovações no
âmbito da diferença sexual nos mesmos moldes.
Para Lauretis (1995), é preciso empreender na teoria desenvolvida por
Wittig, na qual encontra-se uma a conexão entre opressão e poder. Foucault, por
sua vez, percebe o poder como produtor de significados, valores, conhecimentos e
práticas, não sendo, intrinsecamente, nem positivo nem negativo. Wittig, entretanto
considera o poder que têm os discursos de violentar as pessoas, uma violência que
é material e física. Wittig argumenta que o discurso da heterossexualidade oprime,
sobretudo porque impede de falar em outros termos e com isto, ela recupera ―o
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sentido de opressividade do poder enquanto imbricada nos conhecimentos
institucionalmente controlados" (LAURETIS, 1995, p. 228).
A partir da teorização da tecnologia de gênero, podemos observar que as
práticas de gestão administrativas agenciadas por qualquer sujeito deverá ser
carregada das representações, construções e desconstrução das relações de
gênero. Desta forma, nos interessa entender duas características, assinalada por
Sandra Moehlecke (2009), e no contexto baiano, apreciado por Messeder (2013),
quando se trata da gestão pública: a) a tensão entre as políticas universais e as
políticas particularistas; b) o caráter errático da maioria dos programas os quais, em
sua maioria, não passam pelo Legislativo, que faz com que eles dependam, em
grande parte, das pessoas à frente de sua gestão.

113

CAPÍTULO IV – GOVERNANÇA E GESTÃO PÚBICA UNIVERSITÁRIA

Riqueza da vida universitária, ser constituída por diferenças
internas ligadas à especificidade de objetos, lógicas, métodos,
concepções e temporalidades da produção dos saberes.
Marilena Chaui
Na busca da etimologia da palavra gestão, no dicionário (2016), verificamos
que o termo remete ao significado da palavra administração. sendo necessário
investirmos na compreensão dos conceitos para posteriormente fazermos o recorte
apenas em defesa do termo governança neste trabalho.
Gestão e administração têm sua origem no latim: Gestão [gestione.] que
significa ato de gerir; gerência e administração [minus.] que significa ―menos‖ que
evoluiu para ―minister‖ ao se referir aos ―servos‖ e ―criados‖. Para somar o sentido de
―desempenho de uma atividade‖, foi anexado o prefixo AD, que significa ―junto‖.
Assim sendo, administer – administrar – significa ―servir ou ajudar junto a…‖ (uma
instituição, governo, empresa). Do latim ―administratione‖, que significa ―direção,
gerência‖.

4.1 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO UNIVERSITÁRIA

Para além da gênese da palavra gestão, buscamos em Chiavenato (2003),
explicações para compreendermos as diferenças de utilização das palavras
administração ou gestão, no contexto educacional.
A ciência da Administração possui registros na história centrada na produção
de bens e serviços, nas relações de trabalho e na lógica econômica do mercado.
Neste sentido, foram muitas as influências para se chegar ao conceito atual de
administração.
Podemos citar três nomes dentre os mais importantes que influenciaram o
pensar a administração e com suas empresas eles desenvolveram a:

Administração Científica, uma tentativa de aplicação dos métodos da
ciência aos problemas da Administração, a fim de aumentar a
eficiência industrial e (...) elevar os níveis de produtividade por meio
da aplicação de métodos e técnicas da engenharia industrial. Henri

Fayol

que

desenvolveu

a

chamada

Teoria

Clássica,
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preocupado em aumentar a eficiência da empresa por meio de
sua organização e da aplicação de princípios gerais da
Administração em bases científicas Ford (1863-1947) com a ideia
de popularizar um produto antes artesanal e destinado a milionários,
vender carros a preços populares promovendo a grande inovação do
século XX: a produção em massa. Taylor (1856-1915) onde o
homem deveria produzir como uma máquina ou robô e conseguir o
rendimento máximo (CHIAVENATO, 2003, p. 94).

Vê-se, pois, que, conforme aponta Chiavenato (2003), a administração como
ciência surge a partir da lógica dos grandes empresários, na condução de suas
empresas que preocupados com a economia e com o atendimento ao mercado, pelo
processo de produção, encontraram formas de organização interna.
Já para Vitor Paro (2005, p. 18), a administração é uma ―utilização racional
de recursos para a realização de fins determinados‖. Este conceito tem sua origem
também na lógica do mercado e na teoria clássica da administração, embora tenha
se modificado, à medida que ocorreram transformações sociais e econômicas após
a Segunda Guerra Mundial e com o desenvolvimento das teorias do comportamento,
quando voltou-se para a construção de uma nova lógica de administração que se
adequasse aos espaços e às pessoas, valorizando o caráter humanitário.
A Teoria das Relações Humanas ressignificou o conceito clássico,
invertendo a forma de olhar o lugar do trabalhador e do trabalho nas organizações
em duas etapas: a) a análise do trabalho e a adaptação do trabalhador ao trabalho,
com o domínio do aspecto meramente produtivo e b) a adaptação do trabalho ao
trabalhador, com a contribuição da Psicologia Industrial voltada para os aspectos
individuais e sociais do trabalho, com predominância sobre os aspectos produtivos
(CHIAVENATO, 2003).
Inaugurada a perspectiva da administração que valoriza os aspectos
humanos, inicia-se a discussão sobre a gestão na dimensão mais ampla do ato de
administrar, considerando não apenas os aspectos técnico-administrativos e a
produção de bens, mas o foco na coordenação de grupos, pessoas, observando a
interação social destas, como parte integrante do processo produtivo.
No caso da educação, é possível observarmos o salto teórico, como afirma
(WITTMANN, 1986, p. 20), quando: ―A administração da educação não é uma
questão de gerência de uma empresa (...) não se rege pelas leis da racionalidade
produtiva do capital‖. Tal afirmação recai para uma análise da educação, enquanto
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atividade que envolve a participação, a formação de pessoas com toda a sua
complexidade e as relações humanas e como tal, deve ter uma administração
diferenciada daquela que só se visa ao lucro financeiro.
Na universidade, a discussão sobre gestão, considerando o contexto
histórico cultural no qual tais instituições estão inseridas e suas diversas dimensões,
como as gestões: administrativa, academica, de pessoas e financeira, têm sido
objeto de pesquisas e estas têm apontado para a necessidade de ampliação da
visão, utlizando o termo governança, embora seja preciso adentrarmos na
discussão, a fim de compreendermos as aproximações e os distanciamentos entre
esse conceito e aqueles que tratam da gestão.

4.2 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA: MUDANÇAS DE PERSPECTIVAS

O estado da arte construído por Roberto Mota, professor da Escola
Brasileira de Administração Pública e de Empresas da Fundação Getúlio Vargas –
FGV do Rio de Janeiro traz uma visão panorâmica do processo pelo qual a gestão
pública passou e tem passado desde a sua gênese ancorada na ciência da
Administração até os dias atuais, com a construção do conceito de governança e
que trago seu resumo a seguir.
O autor inicia a apresentação da temática, situando a importância da Prússia
com a criação dos primeiros cursos de Administração (nova Ciência) em que as
principais preocupações se assentavam no controle, nas finanças e na comunicação
de ordens púbicas.
Os problemas sociais, políticos e econômicos se avolumaram no século XIX,
na Europa e, nesse contexto, a eficiência do setor público e as práticas
democráticas passaram a ser questionadas, sobretudo as ações efetivas que
colaborassem de fato com o Estado.
Nasce nesse ínterim, a defesa da dimensão constitucional legal sobre as
ações administrativas o que garantiria eficiência e eficácia na gestão pública. Em
linhas gerais, a fórmula seria: Direitos públicos e administrativos + disciplina e a
obediência às normas= padrões necessários e suficientes para uma boa gestão.
Destaca-se nessa época, segundo Joseph Wharton, ―o ensino universitário
em Administração para superar a gestão autocrática e baseada na família, em 1881,
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é criado o primeiro curso de graduação em Administração que sobreviveu às
dificuldades e descrenças da época‖ (SASS, 1983, p. 6).
Nos EUA, Woodrow Wilson, jurista e estudioso da Administração Pública
que chegou à presidência dos EUA, em 1887, implanta as novas práticas da
Administração pública, introduzindo o estilo privado na gestão pública e ainda
pregava a necessidade dos estudos sistematizados de Administração e a revisão
geral da organização e dos métodos de trabalho no governo (WILSON, 1955).
Essa articulação entre gestão e política deu mostras de que a gestão pelos
donos do poder, ou por leis, seria insuficiente para a gestão mais eficaz. Ao mesmo
tempo, a Administração Pública fora da política, incluindo a neutralidade do servidor,
facilmente se justificava a gestão pública semelhante à de uma empresa privada.
Nesse sentido, separar política de administração favorece o gerencialismo na
Administração pública.
A busca por princípios universais de administração no Século XX ancorou-se
na

crença

de

que

a

ciência

da

Administração

Pública

não

progride

independentemente de fortes laços políticos, do meio cultural, nem divorciada dos
ditames de uma época. Sendo assim, o Modelo de administração pautado no
controle reduzia a eficiência, a transparência e a objetividade, gerando ainda
―morosidade e o privilégio de interesses de grupos específicos‖. (MOTA, 2013, p.
82).
Considerando que quem administra é um gestor e que não existe
neutralidade da ação desse gestor em relação à politica, a proposta que surgiu foi a
construção de uma ética universal de gestão em que a equidade, eficiência e
eficácia condicionasse os comportamentos do gestor e não propostas praticas de
gestão (FREDERICKSON, 1980; DENHARDT, 2012).
Em 1970, o New Public. Management (NPM) surge na Administração pública
para operar como uma empresa privada e, assim, adquirir eficiência, reduzir custos e
obter maior eficácia na prestação de serviços. Utilizado como modele, seus
princípios oriundos dos ideais do liberalismo clássico que buscavam a redução do
Estado e a inserção dos mecanismos de mercado no governo, cabendo à
Administração Pública:
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Apenas direcionar os serviços, e não executá-los diretamente. Havia
uma preferência por terceirizar e contratar fora. Por meio de vários
provedores privados, poder-se-iam usar os benefícios da competição
entre eles, evitando monopólios e permitindo maior flexibilidade na
gestão (OSBORNE; GAEBLER, 1995, p. 87).

Na lógica do NPM, o servidor público é um prestador de serviço, os cidadãos
são os clientes e usuários dos serviços públicos e não receptores da ação do
Estado, o governo concentra esforços nas suas atividades essenciais e exclusivas
para suprir a população dos seus direitos básicos, por meio do setor privado e
terceiro setor. A organização pública nessa estrutura possui ―focos‖ bem definidos,
conforme descritos na tabela abaixo:
Quadro 7 – Gestão pública/principais focos da NPM (New Public.Management)
FOCOS

DIMENSÕES

CLIENTE

Singularidades das demandas individuais
Maior autonomia e flexibilidade para favorecer ajustes na
linha de frente, fixar resultados, firmar contratos e controlar o
desempenho organizacional; criar uma cultura organizacional
com valores empresariais.
Substituir, em parte, as tradicionais avaliações por
competições de mercado.
Eficiência e resultado, as organizações públicas poderiam ter
flexibilidade e autonomia para introduzir bônus pelo
desempenho.
Introduzidos orçamentos indicativos centrados em resultados
que, como na empresa privada, facilitariam a flexibilidadeda
gestão.

GESTOR

DESEMPENHO
PRODUTO

AVALIAÇÃO

Fonte: Elaboração da autora com base no estado da arte sobre gestão pública (MOTA, 2013)

Vê-se no quadro acima que o controle sempre foi uma dificuldade básica
para a eficiência da gestão pública (THOMPSON, 1967). Esse controle NPM se
transforma na principal arma para legitimar a ação do Estado. No estado do bemestar social implicaria dualmente, o grande aumento da organização estatal e da
gestão mais eficiente e redução de custos, paralela à oferta de serviços de consumo
coletivo (BRESSER PEREIRA, 2010).
Retornando a influência política no contexto da gestão pública é preciso
considerar que:
Interferências políticas de instâncias superiores ocorrem a todo
momento e não cessam nas opções do campo político/gerencial
superior, mas desenvolvem-se continuamente e durante todas as
etapas das ações administrativas. (...) É impossível conceder
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autonomia de decisão em meio a um controle político acentuado; o
contexto da Administração Pública favorece mais a lealdade política
e menos a lealdade organizacional – requisito para o êxito de novas
práticas gerenciais Os gestores públicos têm carreira e cargo mais
vulneráveis à política e menos ao desempenho. Ademais, os
controles políticos tornam as tarefas rotineiras não delegáveis
favorecendo a centralização e danificando todas as ideias de
descentralização (MOTA, 2013, p. 85).

Com a pós-NPM, os estudos sobre administração buscam Integrar
dimensões políticas e administrativas em que a:

Legítima função política é fazer funcionar as organizações públicas,
segundo diretrizes, democraticamente conquistadas em eleições, e
não seimiscuir no seu funcionamento. Impor diretrizes políticas no
expediente das organizações públicas é o preço que se paga para se
ter democracia fora dele (WALDO, 1948, p. 87).

Assim sendo, há que considerarmos sobre gestão pública que:

É pública, e, portanto, dissociá-la da política é praticamente
impossível e democraticamente indesejável. Ademais, o poder
político é sempre superior ao administrativo, sendo impossível ou
inocente tentar contorná-lo. Está sujeita a normas fixadas em leis e
decretos, não fácil ou imediatamente alteradas: dependem de novos
consensos políticos para introduzir novidades. Carrega dificuldades
para resolver com rapidez problemas da comunidade: inserir a
eficiência privada com a possibilidade de êxito imediato resultou, em
grande parte, em mera ilusão. Fazer as ideias de um grupo
prevalecerem sobre as de outros acaba por dominar todas as formas
de gestão, desde o Planejamento à avaliação de desempenho. Só se
pode obter uma Administração mais eficiente e eficaz com uma
interação com o sistema político, mais ligado às expectativas da
sociedade, mais congruente com valores e menos para fins
preferenciais ou tecnocráticos (SHARKANSKY, 1979, p. 87).

As alternativas pautadas na superação do ideal gerencialista voltam-se para
as outras competências e relações políticas, centradas no poder comunitário,
favorecendo, com isso, a democracia, garantindo maior eficiência da gestão pública
na contramão das ideias de voltar a Expandir as funções do Estado.
Para Abrucio (2007), a Administração Pública eficiente e efetiva emerge como
fruto da cobrança e do controle pela Sociedade. Denhardt e Denhardt (2007) com
menos direcionamento político e mais prestação do serviço, em que a cooperação
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entre órgãos e entidades externas considere com mais ênfase as sugestões
comunitárias (BINGHAM e O‘LEARY, 2008; WILLIAMS, 2012).
A forma colaborativa e participativa de gestão protagonizada por grupos
tende a reduzir a proatividade do governo (SANTOS; PINHEIRO, 2011). Daí, a
necessidade de engajamento da sociedade civil e mercados no governo o que
enfraquece os aspectos políticos de governar, buscando, obviamente, o equilíbrio na
aplicação dos interesses de todos os envolvidos (PETERS, 2010).
Considerando que a relação entre Estado e a gestão dos órgãos púbicos
ainda é um campo de muitas indagações e controvérsias, a NPM não se classifica
ainda como causa ou resposta à equidade social e à concomitância da eficiência e
equidade (TAYLOR, 2002; ARROW, 2002).
Dessa forma, a Administração Pública adapta-se ao processo de
governança da sociedade mais democrática e mais consciente de seu poder de
influência e direciona o estilo de gestão a ser praticado. Aqui se insere o conceito de
Governança, enquanto o processo responsável por recuperar de um lado:
Valores
dos
conhecimentos
administrativosque
refletema
necessidade de contraposição às práticas políticas e por outo lado a
conciliação entre lições aprendidas no meio privado com o meio
público respeitando, porém, características que são Inerentes à
Administração pública (MOTA, 2013, p. 88).

Assim, as ideias sobre a nova governança pública trazem propostas de
maior formalidade no estilo weberiano e uma justificativa mais acentuada sobre
eficiência (CHRISTENSEN, 2011).

4.3 GOVERNANÇA UNIVERSITÁRIA: UMA EVOLUÇÃO DOS CONCEITOS DE
GESTÃO?

A Governação ou governança são termos atualmente utilizados, seja para
descrever todas as estruturas, processos e actividades que estão envolvidos no
planejamento e direção das instituições e das pessoas que trabalham no ensino
superior (MARQUES, 2012), para definir ―a capacidade financeira gerencial e
formulações de políticas públicas (BRESSER; PEREIRA, 2012), ou ainda, para
caracterizar a capacidade da ação do Estado na implementação de políticas
públicas e de metas coletivas (DINIZ, 1998)‖.
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Com o foco voltado para a governança universitária, o termo tem sido
utilizado com apresentação de um rol de princípios e ações que culminam numa
complexidade, considerando os aspectos acadêmicos, econômicos, políticos,
administrativos e sociais (FOLETO; TAVARES, 1996), extrapolando a concepção da
gestão

na

perspectiva

da

coordenação

de

processos

e

definindo

suas

especificidades, como base em:












Processos decisórios e formas de participação na gestão
Autonomia universitária
Dimensão politica da universidade
Performance institucional
Controle institucional e social
Indicadores quantitativos e qualitativos
Financiamento
Perspectivas de longo prazo
Indissociabilidade
Diferença e diversidade
Formação de gestores universitários
Complementando as ideias de Foleto e Tavares (1996), com vistas na

eficácia da gestão universitária, o Comité Dearing (NCIHE, 1997, nº 73) orienta que
é preciso considerar fundamentalmente três princípios: a autonomia institucional
(respeitada); a liberdade académica (protegida); os mecanismos de governação
(abertos e receptivos).
Nesse sentido, podemos afirmar que a governança depende da liderança
máxima institucional para planejar, dirigir pessoas e instituições e garantir a
efetivação dos princípios universitários.
De acordo com Barret (2003), as principais características observadas na
governança são: a liderança, o compromisso, a integridade, a responsabilidade, a
transparência e a integração, para que as metas e os objetivos sejam alcançados. A
governança ainda se ancora numa estrutura de regras, entendida como:

Um conjunto eficiente de mecanismos de como se deve governar
uma empresa ou uma instituição de ensino. Ela garante que o
comportamento do seu principal executivo ou, no caso das
instituições de ensino, que o seu reitor vai atuar sempre alinhado
com o interesse dos acionistas. Ela está acima da gestão
(MARCATTI apud BONVENTTI, 2008, p. 29).

Ja para Tavares (2009), a governança passa pela atuação do Estado e sua
capacidade de exercer o poder. Para isso, ―o ambiente da governança seria o das
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relações formais e o dos mecanismos informais que constituem as relações entre as
organizações e seus públicos interessados‖ (TAVARES, 2009, p. 230).
As definições acima apontam para o entendimento de governança, enquanto
estrutura macro que organiza e define os rumos que devem tomar a gestão
universitária. Sendo assim, é possível localizarmos autores que em seus estudos
abordam somente a dimensão governança (ALBERS, 2005; THEURL, 2005;
PROVAN; KENIS, 2008) e outros que se fixam na abordagem somente sobre gestão
(SYDOW e WINDELER, 1994; RITTER e GEMÜNDEN, 1998; HIBBERT, HUXHAM e
SMITH RING, 2008).
Trazemos a afirmação de Roth, Douglas; Valle e Padula (2012) que nos
esclarecem sobre a relação da governança com a gestão e ainda apontam o lugar
do gestor para o autor em que o papel da governança não é gerir, mas delimitar a
gestão. Dentro dos limites definidos pela governança, os gestores têm liberdade
para usar seus conhecimentos e habilidades, visando alcançar os objetivos
coletivos.
As duas figuras abaixo foram produzidas por Provan e Kenis (2008). A
primeira esclarece o sistema de governança em entidades da administração pública
e a segunda simboliza as macroestruturas de governança utilizadas por redes de
empresas, sem contextualizar a aplicabilidade destas em universidades, por
exemplo.
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Figura 1 - Descrição do sistema de governança em órgãos e entidades da
administração pública

Provan e Kenis (2008).
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Figura 2 - Macroestruturas de governança utilizadas por redes de empresas na
relação governança e gestão

Provan e Kenis (2008).

Ambas trazidas para esse trabalho, a fim de identificarmos a importância da
governança universitária, como espaço de organização política, acadêmica e social,
que inside nos aspectos culturais, economicos e de relações internas e externas,
envolvendo pessoas na busca coletiva para alcançar metas e objetivos que
reafirmam os princípios universitários de autonomia e de liberdade na construção e
difusão de saberes e que também a caracterizam, enquanto instituição social.
Seja na governança, seja na concepção e ação enquanto gestão, pessoas
que assumem o papel de liderança na universidade desenvolvem características
importantes como a capacidade de ―governar‖.
Para Williamson (1985, p. 458), a governança se materializa das seguintes
formas: ―a regulação hierárquica; mecanismos de ajustamento mútuo; acordos
produzidos por negociação; cooperações que articulam atores públicos e privados; e
cooperações que articulam atores sociais independentes‖.
Contextualizando o conceito de governança para a universidade pública,
uma vez que esta instituição é constitucionalmente e regimentalmente autônoma,
mas, ao mesmo tempo, participa e depende do contexto político e econômico ao
qual pertence, podemos afirmar que as estruturas de governança das universidades
não tendem à neutralidade, uma vez que as políticas e práticas universitárias
encontram-se mediadas por ações interessadas de atores internos e externos
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(BARBOSA; AZEVEDO, 2016; CLARK, 1983; BALBACHEVSKY; KERBAUY;
FABIANO et al., 2013).
Para Olsen e Maassen (2007), se o conceito for aplicado à governança
interna universitária esta poderá ser compreendida, distinguindo esse modelo a
partir de dois aspectos: Dinâmicas institucionais determinadas por fatores internos e
Dinâmicas institucionais determinadas por fatores externos. No primeiro modelo, os
atores internos compartilham normas e objetivos e são chamados de: Governo de
pares lógicos, e se definem como uma identidade, como critério: a qualidade
científica e sua Dinâmica são dadas pela comunidade científica. No Segundo
modelo, a Universidade é vista como instrumento de política nacional, com uma
lógica administrativa e o principal critério é o resultado político, sua dinâmica está a
cargo das decisões governamentais.
No Brasil, ―governança‖ passa a fazer parte do vocabulário da ciência
política, com o termo governance, que diz respeito à ―forma como se distribui e se
organiza a autoridade no interior de uma instituição‖ (BALBACHEVSKY; KERBAUY;
FABIANO, 2013, p. 1). Na mesma direção, o Banco Mundial (WORLD BANK, 1992),
Com o intuito de assegurar a avaliação dos processos de gerenciamento, traduz em
seus textos a ideia da governança, elegendo 08 elementos essenciais, a fim de
garantir o desenvolvimento sustentável: 1) Participação; 2) Estado de direito; 3)
Transparência; 4) Responsabilidade; 5) Orientação por consenso; 6) Equidade e
inclusividade; 7) Efetividade e eficiência; 8) Prestação de contas.
Santos (1997) compreende a governança como;

Os modos através dos quais governos articulam e coordenam suas
ações em cooperação com os diversos atores sociais e políticos e
sua forma de organização institucional. Uma boa governança É
requisito essencial para o desenvolvimento sustentável, o
crescimento econômico, a equidade social e a garantia dos direitos
humanos (SANTOS, 1987, p. 10).

Os estudos realizados no Brasil sobre a governança no ensino superior
público por Sampaio e Santos (1997) discutem as principais polêmicas e apontam
para novas compreensões sobre o uso do conceito. Segundo as autoras, a principal
desconfiança dos intelectuais da academia recai sobre a introdução de métodos e
estruturas das empresas privadas e do mundo corporativo na universidade pública a
new public management (OSBORNE, 2006) o que poderia desvirtuar a ―coisa
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pública‖ e os interesses democráticos, a exemplo da competição de Mercado e os
rankings que comparam e classificam as universidades, atribuindo-lhes valores e
incentivando a produtividade acelerada dos pesquisadores. A partir dessa crítica, o
estudo chama atenção para:

Essa compreensão estatística do sucesso de uma instituição introduz
uma concepção ―racional‖ e ―economicista‖ dos percursos
universitários e conduz a considerar a experiência universitária como
um tempo quantitativo e linear, valorizando um itinerário predefinido e
rígido (SAMPAIO; SANTOS, 1997, p. 75).

Embora, em que pese as críticas levantadas, as atoras concluem, afirmando
que as experiências internacionais são importantes para a academia brasileira, pois
a mundialização exige o contato e a interlocução entre instituições de ensino e
pesquisa para dar conta dos imensos desafios postos pelas sociedades
contemporâneas e ressaltam a importância da reflexão e discussão sobre
governança ao denominá-la como uma possível: “chave que se abre para a
construção de modelos próprios e conectados de conduzir a vida universitária,
ampliando a experiência educacional do nosso contingente de jovens que desejam a
formação superior como horizonte e futuro‖ (SAMPAIO; SANTOS, 1997, p. 75).
O termo governança, portanto, ao mesmo tempo em que nos leva à análise
político-econômica da conjuntura e, consequentemente, de sua gênese e
aplicabilidade, tendo originado da ideia de governo, sendo apropriado pelo Estado
neoliberal e incorporado à lógica do mercado privado, este termo ampliou-se à
medida que a esfera pública tenta compreendê-lo no âmbito das universidades, seja
a partir das Dinâmicas institucionais determinadas por fatores internos e/ou externos
(OLSEN; MAASSEN, 2007).
De certo que sua abrangência extrapola a linearidade do planejamento e
avaliação institucional, não se limita ao gerenciamento de tarefas próprias da gestão
administrativa e acadêmica e acrescenta um olhar para as relações externas
(extramuros da academia, sociedade), considerando as características construídas
como a postura política e crítica daquele(a) que governam na perspectiva
Focaultiana.
Nesse sentido, trazendo para o contexto da Universidade pública e
considerando também a relevância dos sujeitos que assumem a governança,
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podemos defini-la como o processo de análise, planejamento, execução, avaliação
das atividades acadêmicas, administrativas e de gestão, considerando as dimensões
sociais, políticas, econômicas e educacionais, bem como a autonomia universitária e
as suas relações institucionais, interinstitucionais e internacionais para a tomada de
decisões coletivas, com vistas ao desenvolvimento de um grupo.
Caracterizamos esse conceito a partir da seguinte representação:

Figura 3 - Governança Universitária

Fonte: Elaboração da autora (2018)

Construído o conceito, partimos a seguir para uma reflexão sobre a
governança e gênero, no contexto da universidade.

127

4.4 GOVERNANÇA ESTÁ PARA O GESTOR! E A GESTORA?: UMA QUESTÃO DE
GÊNERO
A linguagem no masculino não é um “reflexo do real”; é uma
criação linguística intencionalmente política.
JIMENA FURANI

Para início de diálogo, tomando como espaço virtual de busca os textos
referentes a: ―Gestoras das universidades públicas e Reitoras das Universidades
públicas‖, o site utilizado questiona se a busca não ―quis dizer‖: Reitores e Gestores.
Tal questionamento remete ao uso do gênero na linguagem, atribuindo às duas
funções pesquisadas o carater masculino para os termos.
Aparentemente, um exercício simples, mas, que em seu bojo, recai na
discussão sobre gênero à medida que apresenta uma ideia enraizada no
androcentrismo e no sexismo.

Figura 4 - Relação Governança e Gestão

Fonte: Google
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Figura 5 - “Reitores”‟ „Busca da palavra

Fonte: Google

A fim de contribuir para a elucidação do exemplo supracitado, para além da
crítica em relação ao masculino e feminino no desempenho da função de ―gestão‖,
trazemos alguns elementos que corroboram com o teor ideológico, tomando como
base o próprio fazer, ou seja, a práxis do(a) gestor(a) e suas especificidades,
tomando como centro o ―lugar‖ já contextualizado no texto anterior que é a
Universidade.
O papel do gestor ou gestora é fundamental e está intimamente vinculado
aos espaços nos quais este irá desenvolver o seu trabalho de governança, seja na
educação, na empresa, nas organizações ou instituições ou gerido processos de
condução de equipes de trabalho, grupos, observando os parceiros à sua volta,
como membros em potencial de colaboração para crescimento coletivo. Por tratarse de gestão pública, buscar ao máximo uma atuação que garanta a participação
ativa e uso de mecanismos democráticos.
Ao considerarmos à universidade como produtora de conhecimentos sobre
gestão, adentramos no próprio lócus para compreendermos como este é gerido
pelas matrizes construídas em seu meio acadêmico, e sua responsabilidade
amplia-se. à medida que também colabora com a formação de gestores.
Muitas discussões perpassam pelo papel ou função do gestor, vejamos que
quando se trata de atribuir a pessoas a responsabilidade dos processos, é mais
comum a utilização da palavra gestão, ao invés de administração o que supõe que
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os significados das palavras se diferenciam no ―fazer‖, na ―prática‖. Enquanto na
administração, os estudos têm demonstrado que perpassam os aspectos técnicos,
administrativos, econômicos e de controle, na gestão, além do

planejamento

e

avaliação inserem-se ainda a preocupação com os sujeitos imersos nos processos e
na governança a visão sistêmica e a proposição de direcionamento do trabalho para
uma determinada finalidade.
Considerando que uma das grandes responsabilidades atribuídas aos
gestores públicos é a liderança na elaboração e implementação de políticas
públicas, o conceito de Políticas Públicas, trazido por Bonetti, evidencia uma visão
articulada com o lugar ocupado pelos gestores no processo, sendo, pois: ―[...] o
resultado da dinâmica do jogo de forças que se estabelecem no âmbito das relações
de poder, relações estas constituídas pelos grupos econômicos e políticos, classes
sociais e demais organizações da sociedade civil‖ (BONETI, 2006, p. 74).
Na gestão pública diferente de empresas privadas, o lucro não é o principal
vetor, o gestor ocupa um papel importante, uma vez que este tem participação ativa
e é responsável pela articulação de seus pares para a avaliação de todas as
atividades inerentes aos processos da instituição/setor que se responsabiliza para, a
partir dos resultados da avaliação, planejar a execução e o acompanhamento, com
vistas no principal lucro que é o serviço público oferecido de qualidade à população.
Seguindo o pensamento de Bonetti (2006), há que se considerarem as
seguintes relações: gestor(a) e a instituição ou setor que este se responsabiliza,
gesto (a) e relações humanas com equipes, gestor(a) e conhecimentos técnicoadministrativos e econômicos, gestor(a) e sua representação política e social. Neste
sentido, pautado nos estudos de três autores Falsarella e Carvalho (2009), Canterle
e Favaretto (2008); Metcalfe (1989), identificamos características personificadas dos
gestores e que essas são evidentes a depender do contexto, da finalidade da gestão
e das condições de trabalho em que se estarão inseridos.
Para Falsarella e Carvalho (2009), com a finalidade de estimular a
participação da sociedade local, estabelecer relações horizontais e compartilhadas,
realizar ações públicas conectadas com os sujeitos, organizações e serviços da
cidade e possibilitar a circulação de conhecimentos e informações, o(a) gestor(a)
deve acumular as características como indutor, articulador e coordenador de
políticas no território.
Já para Cartele e Favaretto (2008, p. 409), o (a) gestor (a) assume papéis
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como criador(a) de condições de revisão de processos, remodelador(a) da visão
(estado futuro) e a missão da instituição, ativador(a) e orientador(a) das equipes de
gestão para os objetivos. As estratégias são formuladas, à medida que seu trabalho
busca o estabelecimento da visão, missão e dos resultados institucionais, os
objetivos e a estratégia dão suporte à missão e à visão; os processos e os sistemas
dentro da instituição determinam a qualidade dos resultados e a melhoria contínua
da qualidade pode ser assegurada somente com a avaliação contínua.
De acordo com Metcalfe e Richards (1989) o(a) gestor(a) apresenta as
características de administrador(a), produtor(a), inovador(a) e integrador(a) para o
aumento da produtividade com qualidade, a fim de encontrar respostas e modernizar
o fluxo das decisões, quando trabalha, seguindo os regulamentos rotineiros e
congregando o grupo para atuar em conjunto na busca de objetivo (METCALFE;
RICHARDS, 1989, p. 72).
As três abordagens acima quanto às atribuições/funções do(a) gestor(a)
público e universitário nos leva a afirmar que as competências de quem assume tal
atividade ultrapassam o desenvolvimento de técnicas e modelos de gestão prédefinidas.
E aqui abro um parêntese na defesa do lugar das mulheres, enquanto
gestoras por considerar que a bibliografia revisada ao definir gestão refere-se ao ato
de gerir sempre tomando como referência o ser do gênero masculino, como forma
de reiterar o lugar de ―decisão‖, ―comando‖, ―condução‖ eminentemente patriarcal e
machista, numa relação de poder, relação que precisa culturalmente ser
compreendida e reformulada, pois como aborda Foucault é necessário um
―dilaceramento que interrompe o fio da história e os seus longos encadeamentos de
razões, para que um homem possa ―realmente‖ preferir o risco da morte à certeza de
ter que obedecer‖ (FOCAULT, 1976. p.218).
Cada gestor(a) consciente do sistema institucional que está a gerir, das
regulamentações, bem como do serviço público que coordena em prol da sociedade,
desenvolve mecanismos de planejamento, acompanhamento, controle e avaliação
de processos e grupos de trabalho, seja de forma participativa e democrática, ou
seja, de forma isolada ou autoritária, a depender de como este/a se constitui sujeito
histórico-social com seus saberes, formação acadêmica, espaço e tempo de atuação
profissional.
Na defesa de que os(as) gestores(as) públicos de universidades, no
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contexto contemporâneo, além de desenvolverem competências24 teórico-práticas
que possam colaborar com a construção de uma sociedade de fato democrática,
estes/as ainda tomam como espaço formativo o próprio espaço que conduz, ou seja,
o espaço acadêmico.
Neste sentido, destacamos as características ou posturas mais democráticas
e participativas: a articulador(a), criador(a) de condições, organizador(a) e
integrador(a) que reiteram a importância do/a gestor/a no lugar de escuta, de
trabalho e tomada de decisões coletivas.
Características de postura mais rígida e centralizadora: indutor(a),
remodelador(a), produtor(a) e administrador(a) sinalizam um caráter autoritário com
prioridade para a execução de planos que visam ao alcance de objetivos
previamente definidos e sem preocupação com o processo.
Sendo assim, trazendo as características de quem lidera, para a discussão
da gestão pública universitária, é preciso considerar a posição dessas, pois a
sociedade demanda os conhecimentos, numa postura democrática, a metodologia
dialógica de elaboração, acompanhamento e avaliação dos planos institucionais é
princípio, o engajamento da comunidade acadêmica e externa nos processos de
tomadas de decisões envolve a capacidade de envolver e liderar grupos, o
orçamento e sua execução, bem como a legislação brasileira, enquanto orientadores
dos fluxos exige uma postura técnica.
A concepção de universidade seja enquanto organização ou instituição
social contribui para a definição do papel e práticas que os/as gestores/as públicos
assumem. Se considerarmos as estratégias de condução, liderança, comando,
ordenamento, na perspectiva autoritária e compararmos historicamente com os
papéis desempenhados por homens, ou seja, aqueles que sempre assumiram estas
características ou ―poderes‖ sejam em casa, nos diferentes trabalhos, na política e
em muitos espaços religiosos como na Igreja católica, por exemplo, sinalizamos
indícios de que o ato de gerir é eminentemente um ato machista.

24

A perspectiva sociológica da abordagem da competência é também explorada por Tanguy (1997),
para quem os discursos sobre competência proliferam tanto nas empresas como na esfera
educacional. Para ela, essa noção é invocada tanto pelas políticas de emprego orientadas pela busca
da flexibilidade como pelas políticas de mudança da organização do trabalho ou de gestão de pessoal
(TANGUY, 1997, p.167).
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CAPÍTULO V - PROTAGONISMO DAS REITORAS NAS UNIVERSIDADES
ESTADUAIS DA BAHIA

Essa caneta aqui ao assinar, tem que ter coragem de assinar
determinadas coisas que só você faria.

Clara (2018)
A pesquisa realizada teve como objeto de estudo a relações entre gênero e
governança universitária e buscou compreender as especificidades da gestão
desenvolvida por mulheres nas Universidades Estaduais da Bahia. Considerando as
contribuições teóricas e reflexões sobre as tecnologias de gênero, sob o olhar atento
ao ser mulher, bem como sob os marcadores que interferiram e interferem nas
práticas cotidianas, é que aqui trazemos o protagonismo das reitoras que
participaram da pesquisa.
Para analisarmos as histórias de vida (ser) e entendermos a relação com a
governança (fazer), optamos em estruturar o capítulo em três seções: a primeira
com a apresentação do mapeamento realizado sobre as reitoras da Bahia, como
justificativa que culminou na análise das falas das entrevistadas, sob a perspectiva
das reflexões sobre o gênero, enquanto representação que perpassa a construção
desde a infância até a vida adulta. A segunda seção na perspectiva da discussão
sobre governança universitária traduzida a partir dos percursos formativos dessas
mulheres na universidade. A última seção traz o enlace entre gênero e governança,
que se intersecciona, à medida que os corpos femininos assumem uma
representação de poder e demonstram seus protagonismos traduzidos em
especificidades das práticas de gestão universitária.

5.1 REFLEXÕES SOBRE O GÊNERO ENQUANTO REPRESENTAÇÃO

Cumprindo com o objetivo de visibilizar o protagonismo das mulheres,
trazemos abaixo um breve histórico da formação e atuação das reitoras das
Universidades públicas da Bahia. As informações aqui apresentadas foram
encontradas nos ambientes virtuais das instituições as quais pertencem (galeria dos
reitores) e complementados com o acesso ao currículo lattes disponível na base de
dados do CNPQ.
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Nesta breve apresentação, podemos observar que as mulheres possuem
trajetórias no campo do conhecimento em áreas distintas, assumiram o cargo da
reitoria nas universidades, via eleição direta e nomeação, com ato do governador
(Universidades Estaduais) ou Ministro da Educação (Universidades Federais).
Legitimadas ―reitoras‖ a partir de processos democráticos (eleição direta) e
essas mulheres ao assumirem um cargo de topo, geriram um lócus historicamente
responsável pela produção e difusão de saberes, uma instituição social com papel
politico importante para a sociedade brasileira que tem sido a Universidade.

5.2 BREVE APRESENTAÇÃO DAS REITORAS DA BAHIA

Renne Albagli Nogueira- Universidade Estadual de
Santa Cruz
A professora Renée Albagli é graduada em Biologia pela
Universidade Santa Úrsula, no Rio de Janeiro, com
especialização na Universidade Católica de Minas Gerais e
em Genética, na Unicamp. Fez especialização também em
Gestão Universitária, na Universidade Estadual do Ceará,
Mestrado em Gestão Universitária, na Universidade Estácio
de Sá. A última etapa deste mestrado foi concluída na St.
Paul University, em Chicago (EUA) e Doutorado em Educação, concluido em 2010.
Na Federação das Escolas Superiores de Ilhéus e Itabuna (FESPI), foi diretora
acadêmica, diretora de graduação e extensão. Na UESC, foi pró-reitora de
graduação e vice-reitora, e eleita reitora em 1996, tendo permanecido no cargo até
janeiro de 2004, quando terminou seu segundo mandato. Foi membro e presidente
do Conselho Estadual de Educação (CEE).

Adélia Maria Carvalho de Melo Pinheiro- Universidade
Estadual de Santa Cruz.
A professora Adélia Maria Carvalho de Melo Pinheiro é
graduada em Medicina pela Universidade Federal da
Bahia (1987), com Residência em Medicina Social pelo
Departamento de Medicina Preventiva da UFBA (1989),
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Mestre em Saúde Comunitária pelo Instituto de Saúde Coletiva da UFBA (1993) e
Doutora em Saúde Pública pela USP (2003), é professora adjunta do Departamento
de Ciências da Saúde da Universidade Estadual de Santa Cruz, desde 1990, e
assumiu o cargo de Reitora desta Universidade, em 02 de fevereiro de 2012.

Ivete Alves do Sacramento – Universidade do
Estado da Bahia
Possui graduação em Licenciatura Curta Português pela
Universidade Federal da Bahia (1972), graduação em
Letras Vernáculas pela Universidade Federal da Bahia
(1975),

especialização

em

Gramática

da

Língua

Portuguesa pela Faculdade de Educação Ciências e
Letras Olavo Bilac (1984), especialização em Tradição e
História da Bahia pela Superintendência de Turismo
(1972), especialização em Introdução a Semântica pela
Federação das Escolas Superiores de Ilhéus Itabuna (1974) e mestrado em
Educação pela Université Du Quebec À Montréal (1990). Atualmente, é professora
titular da Universidade do Estado da Bahia. Tem experiência na área de Educação,
com ênfase em Administração Educacional. Atuando, principalmente, nos seguintes
temas: Enfoque da disciplina da literatura infantil, Curso de magistério, Enfoque nas
escolas públicas.
Anaci Bispo Paim – Universidade Estadual de Feira de
Santana.
É licenciada em Estudos Sociais pela Universidade Estadual
de Feira de Santana (UEFS), instituição onde posteriormente
foi professora e ainda reitora por dois mandatos consecutivos,
entre os anos de 1995 e 2003. É também especialista em
Metodologia

do Ensino

Superior pela Universidade

de

Pernambuco (UPE) e possui o título de doutora honoris
causa outorgado

por

Foi secretária da Educação do Estado da Bahia

uma universidade na

Suíça.

entre os anos de 2003 e 2006 e

também secretária da educação do município de Feira de Santana.
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Yara Maria Cunha Pires de (1987 - 1991)
Professora

titular

no

Departamento

de

Educação

da

Universidade Estadual de Feira de Santana, também foi presa e
perseguida pelo regime militar. Presidiu a ABRUEM de 05/1990
a 05/1991. Foi a primeira reitora eleita da UEFS, tendo como
vice o professor do Departamento de História, Erivaldo
Fagundes Neves, num período determinante para a construção da autonomia
universitária. Segundo entrevista ao professor Eurelino Coelho, publicada em 24 de
março de 2015, no site da ADUFS, o professor declara que: ―Yara era uma pessoa
respeitada por suas qualidades como professora e também por ter sido perseguida
pela ditadura, ou seja, por não ter compactuado com o regime militar. Por outro lado,
quando a eleição para reitor aconteceu, o governo da Bahia já estava nas mãos de
Waldir Pires, do PMDB, um aliado de Yara. Isso significava que, trocados os sinais,
teríamos com ela novamente uma reitoria de confiança do governo, uma reitoria
governista‖.

Iracema Santos Veloso - Universidade Federal do
Oeste da Bahia
Graduada em Nutrição pela Universidade Federal da
Bahia, Mestre e Doutora em Saúde Pública, pelo Instituto
de Saúde Coletiva da Universidade Federal da Bahia.
Atualmente, é Professora Adjunta da Escola de Nutrição
da Universidade Federal da Bahia e Pesquisadora do Programa Integrado em Saúde
Ambiental e do Trabalhador - PISAT/ISC/UFBA. Tem experiência na área de
Nutrição, Trabalho e Saúde Coletiva, com ênfase em Nutrição, atuando,
principalmente nos seguintes temas: Epidemiologia Nutricional, Nutrição em Saúde
do Trabalhador, Avaliação de Programas de Alimentação para o Trabalhador e o
impacto na saúde.
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Eliane Elisa de Souza e Azevedo de 1992 a 1993 Universidade Federal da Bahia
Possui graduação em Medicina pela Universidade
Federal da Bahia (1961) e doutorado Doctor of
Philosophy in Genetics - University of Hawaii - USA
(1969). Foi bolsista 1 A do CNPQ de 1976 a 2010;
Professora Emérita da Faculdade de Medicina da UFBA (2006) ; Pos-doutorado na
London University, Galton Laboratory (1972-73). Ex-reitora da Universidade Federal
da Bahia; ex-vice-presidente da SBPC; de 1961 a 1993 dedicou-se à pesquisa
experimental em genética humana e médica. Desde 1993 dedica-se à pesquisa
teórica sobre questões de ética em pesquisa, bioética e integridade científica. Foi
aprovada em concurso público para Profª. Titular de Genética na UFBA, em 1975, e
para Profª Titular de Bioética na UEFS, em 2000. Coordena o Conselho Editorial da
Academia de Ciências da Bahia (2010). Atualmente, tem duas orientandas de
doutoramento. Por opção, não solicitou renovação de bolsa do CNPq, em 2010, e
nem aceitou novos orientandos desde 2010. Coordena o Núcleo de Bioética da
Faculdade de Medicina da Bahia – UFBA, com reuniões científicas quinzenais desde
2005. Tem 78 anos (em 2013), e continua estudando e pesquisando por opção, sem
obrigação. Aposentada da UFBA em 1993, e da UEFS em 2006, no cargo de
Professora Titular em ambas.

Dora Leal Rosa- Universidade Federal da Bahia de
2010 a 2014
Possui graduação em Ciências Sociais pela Universidade
Federal da Bahia (1969), mestrado em Ciências Sociais
pela Universidade Federal da Bahia (1973) e doutorado
em Educação pela Universidade Federal da Bahia (1999).
Obteve na França, na Université des Sciences Humaines
de Strasbourg, o D.E.A. em Sciences et Formes de
l'Education (1989). Construiu sua carreira acadêmica e profissional na UFBA,
ocupando o cargo de Pró-Reitora de Planejamento e Administração, Diretora do
Centro de Estudos Interdisciplinares para o Setor Público (ISP), Coordenadora do
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Ensino de Pós-Graduação. Foi Diretora Geral da Fundação de Amparo à Pesquisa
do Estado Bahia (2007-2009), Integra a Linha Políticas e Gestão da Educação do
Programa de Pós-Graduação em Educação, da UFBA. Foi Reitora da UFBA (2010 2014). Aposentou-se como Professora Associado 4 da UFBA - Faculdade de
Educação (agosto de 2014). Tem experiência na área de Educação, com ênfase em
Sociologia e Antropologia da Educação, atuando, principalmente nos seguintes
temas: avaliação institucional, política e gestão da educação superior.

Joana

Angelica

Guimaraes

da

Luz

–

Universidade Federal do Sul da Bahia
Possui graduação em Geologia pela Universidade
Federal do Rio Grande do Sul (1991), mestrado
em

Geoquímica

e

Meio

Ambiente

pela

Universidade Federal da Bahia (1996), é Ph.D.
em Environmental Resources Engineering And Forestry pela Cornell University, New
York (2003). Atualmente, é Professora Associada da Universidade Federal do Sul da
Bahia, onde ocupa o cargo de Vice-Reitora. Está vinculada à Pós-Graduação em
Ciências Ambientais, com ênfase em Recursos Hídricos em Meio Ambiente, onde
orienta alunos de mestrado e doutorado. Tem experiência na área de Recursos
Hídricos e Meio Ambiente, com ênfase em água subterrânea.
Neste mapeamento para localização das mulheres que assumiram o cargo
máximo da reitoria, identificamos um total de nove mulheres, sendo ao todo, quatro
das Universidades Federais, a exemplo da Uiversidade Federal da Bahia – UFBA,
em que desde 1946, registra em seu histórico 14 homens reitores e 2 mulheres
reitoras e das Universidades Estaduais. A criação destas instituições compreende
um período de aproximadamente 35 anos e tiveram 20 homens reitores (7 - UEFS,
2-UESC, 7-UNEB, 4 UESB ) e cinco mulheres reitoras.
O quantitativo total de reitores(as) das Universidades Públicas da Bahia é de
34 homens e 09 mulheres, por si demonstra que esse espaço de liderança ao longo
da história é predominantemente marcado pela ocupação de homens.
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Gráfico 1 - Percentual de reitores das universidades públicas da Bahia

Elaboração da autora (2018)

O cargo máximo da reitoria ocupado em maior número por homens coincide
com os achados na análise documental em que a palavra ―reitor‖ aparece de forma
naturalizada em regimentos e estatutos internos, reforçando a função ou a atividade
reitoral, com características que demarcam os padrões androcêntricos para mando e
controle.
Essas

características

estão

contidas

nas

atribuições

e

funções

desempenhadas na presidência dos Conselhos superiores, com a responsabilidade
de convocar e presidir os processos decisórios; na ação protocolar com a outorga de
graus e entrega de titulos; na gestão de pessoas com a decisão de nomear,
contratar, exonerar, dispensar, demitir, aposentar, ou ainda na gestão pública, com
atuação de liderança no planejamento, organização, direção, coordenação, controle
e delegação para se fazer cumprir o exercício da administração financeira e
prestação de contas.
Se analisarmos o papel do ―reitor‖ sob o prisma dos estudos de gênero,
podemos afirmar que essa definição de funções assumida majoritariamente por
homens, faz parte de uma construção histórica que coloca homens e mulheres como
sujeitos opostos e assimetricos, com capacidades definidas para um ou para outra,
repassadas pelas instituições sociais como a escola, por exemplo, pela cultura e que
acaba por instaurar uma relação de dominio e subjugação (COSTA, 2004).
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Para analisarmos o conteúdo das falas das mulheres entrevistadas e
preservamos a identidade das mesmas, mesmo que os marcadores de raça, genero
e classe sejam visíveis em cada citação, utilizaremos os nomes: Clara, Joana e
Josefa. Os nomes foram escolhidos a partir das identidades de minhas avós e
bisavó e atribuídos a cada uma de forma aleatória.
Ao adentrarmos a infância e adolescência das mulheres entrevistadas e
suas relações familiares, detectamos que estas quando crianças tiveram forte
influência das mulheres da família para o ingresso como profissionais na área
educacional. Foram as mães e tias professoras as figuras maternais com grande
laço de afetividade, as referências, segundo elas, para que se tornassem gestoras:

E1 - Eu tenho histórico de ser filha de professora neta de professora
sobrinha de professor então minha mãe era professora meu avô era
professor, por parte de pai, minhas tias e desse histórico eu ia
nascendo em uma escola. E por ser professora o nosso sonho de
ser professor é servir melhor e fazer uma boa educação. Como
minhas tias e minha mãe que são meus exemplos, minha mãe que
foi diretora de escola e eu acompanhei aquela gestão‖ (CLARA)
E2 - Minha mãe era professora, diretora de escola e eu estudei lá
(JOANA)
E3- Antes de concluir os estudos do ensino médio eu tive uma
influência fortemente marcada de minha mãe na opção de ser
professora minha mãe ela considerava que toda mulher deveria ter
o vínculo Inicial com a área de educação teria que ser professora
depois se quisesse outra carreira ia tentar mas somente quando
tivesse já obtida a formação de professora e assim segui essa
opção por influência dela e digo que foi a influência mais bem vinda
, mais acertada porque hoje Se tivesse de começar tudo de novo eu
começaria sendo professora.(JOSEFA)

A infância marcada pela escuta de histórias de trabalho e sacrifício para
exercer o oficio de professor influenciou decisivamente a construção de metas de
vida:

E1 - Meu sonho era ser professora e morar no interior porque eu
ouvia as histórias de minha mãe, minhas tias e tios que andavam a
cavalo, fizeram concurso e foram moraronde pegava vapor e depois
que saia do vapor tinha que pegar cavalo, jegue (CLARA)
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As brincadeiras e a preocupação familiar com a afirmação da feminilidade
reiterando as características próprias para mulheres foram desafiadas, pois a
educação recebida apontava que meninas:

E2 - Deveriam ter uns traços cuidadosamente femininos Como furar
minhas orelhas que não eram furadas e botar brinco se preocupar
com o corte de cabelo eu usava sempre o cabelo curto, o corte que
fosse mais feminino enfim e cumpri, passei a minha infância e
adolescência no interior, portanto com as características próprias do
interior, brinquedo de rua, fui atleta nesse período até a faculdade eu
jogava vôlei e cheguei a compor a Seleção Feminina de vôlei
(JOANA)

Também a influência marcada pela educação religiosa escolar:
E3 - Estudei no colégio de freira antes de concluir o ensino médio fui
orientadora de Centro Cívico, secretária da escola e também
professora de educação infantil (JOSEFA)

Na juventude, a autoconfiança e o sentimento de rebeldia perpassaram a
vida dessas mulheres. Os episódios abaixo confirmam as disputas e vitórias por
espaços:
E1 - Inscrevi-me e tinha a idade menor do que estava no edital então
passei e quando eu estava sentada no curso da UFBA a
coordenação me chamou e queria me excluir. Eu tinha 38kg magra
magérrima, cabelo black eu olhei para a coordenadora, todo mundo
tinha medo da coordenação porque o curso era avaliação por cima
de avaliação aí eu virei para a coordenação e falei "eu quero ver o
homem ou a mulher q vai me excluir daqui, tinham que ter me
excluído lá antes de eu me inscrever no vestibular mas agora que eu
estou aqui sentada ninguém vai me tirar... e até agora eu estou aqui."
Confiada em q não sei...(CLARA)
E2 - Fiz um único vestibular e disse a minha mãe só vou fazer um e
este porque é o único que vocês podem me manter, eu já tinha uma
irmã em Salvador (…) mais velha e meu pai e minha mãe não tinham
condição de manter filhos por aí né, nem escola privada (..) e eu
tinha confiança que seria aprovada na UFBA como aconteceu. Na
época eles liberavam classificação eu fui a décima segunda
classificada, era uma turma de 120 e fui muito bem colocada com
tranquilidade.(JOANA)
E3 - Surgiram vagas para monitoria na disciplina sociologia e
geografia, eu fiz para as duas fui aprovada com excelente resultado
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nas duas: geografia humana e sociologia, mas fiz a opção de ser de
ficar com a monitoria de geografia (JOSEFA)

Cenas da vida que ao mesmo tempo em que reproduzem uma realidade
social marcada pelos ensinamentos das mulheres para as filhas, também destacam
características importantes construídas, como confiança em si, persistência,
planejamento, organização e direção da própria vida para alcance de objetivos bem
definidos, a exemplo do ―ingresso na universidade pública‖25, ―ser professora‖.
Transgressões

às

regras

impostas

pela

sociedade

também

foram

abordadas, como: ―usar sempre o cabelo curto‖, inscrever-se em concurso com a
idade menor do que estava no edital e o aproveitamento de oportunidades surgidas,
a exemplo, da abertura de vagas para monitoria em duas disciplinas, ao afirmar ―eu
fiz para as duas e fui aprovada‖, dão mostras de que as disputas por conquistas de
espaços as diferenciavam na postura diante de situações da vida (desde a infância
até a vida adulta), marcando, portanto, características como coragem e iniciativa,
como próprias também das mulheres entrevistadas e levadas para outros espaços,
como o de gestão universitária.
Os relatos reiteram a necessidade de ampliarmos o olhar sobre os
marcadores para além do sexo e agregar a eles as questões também de classe,
etnia. Taylor (1981), relações intersexos - Turner e Gibs (1981) e relações sociais
dos estudos da Psicologia Social ao apontar que uma mesma pessoa pode assumir
identidades diversas de acordo com as reações sociais em que está inserida.
Ou seja, é fundamental considerarmos na análise das características das
reitoras, a construção sociocultural e o sistema de representação que atribui
significado às mesmas, dentro da sociedade, para além da análise limitante do
sistema sexo-gênero.
Neste sentido, os percursos pelos quais as mulheres construíram suas vidas
profissionais vieram à tona, como fundante da formação de gestoras.

25

Segundo dados do Instituto Nacional de Estudos e Estatísticas Educacionais Anísio Teixeira (Inep)
no ultimo Censo da Educação Superior publicado em 2016, 34.366 cursos de graduação foram
ofertados em 2.407 instituições de educação superior (IES) no Brasil sendo que destas apenas 296
são instituições publicas e 2.111 privadas para um total de 8.052.254 estudantes matriculados
(1.990.078 em Instituições públicas e 6.058.623 em privadas),
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5.3

GOVERNANÇA

UNIVERSITÁRIA:

PERCURSOS

FORMATIVOS

DAS

MULHERES GESTORAS

A palavra gestão nos remete ao ato de liderar, acompanhar, controlar,
avaliar, coordenar aquilo que se está a gerir sejam: pessoas, instituições,
organizações, empresas, processos. Nesse sentido, quem assume a gestão (gestor
ou gestora) assume a postura de tomada de decisões. Nesta senda, como podemos
analisar o percurso de vida de uma pessoa e relacioná-lo à construção das
principais características para gerir?
Nesta seção, iremos compreender o percurso formativo destas mulheres na
universidade. Vejamos o que nos dizem:

E1 - Concursada e no ensino profissionalizante (...) Meu grande
sonho era ser professora de Português e ensinar no interior com 18
anos pra 19 eu concretizei um sonho era professora de Português e
estava em Ubaitaba, beleza, meu pai nunca se conformou na filha
dele querida morar longe dele (...) uma professora colega minha foi
convidada para substituir uma professora de português e disse assim
fui convidada mas não quero não ficou com medo aí eu era uma das
poucas professoras que já tinha carro disse: não você vai,
oportunidade não se perde. botei a professora dentro do carro e fui
para lá encontramos a diretora. aí conversa vai conversa vem ela era
superintendente, não, era diretora, é porque tem duas turmas pra ela
substituir e falei ela vai ter que querer e ela disse eu estou
procurando outra professora de português aí olhou pra mim e eu
disse "oxe eu quero" era um semestre, dava aula um semestre e
ficava um sem porque só tinha a disciplina uma vez ao ano..
(CLARA)
E2 - Envolvida eu fui monitora de disciplina básica, fui bolsista de
iniciação científica na área de saúde coletiva Eu já havia definido que
eu seguiria a carreira acadêmica conversei com meus pais porque
tinha clareza que para seguir carreira acadêmica já que era fora e
isso obrigaria que eles financiassem parte da minha vida acadêmica
perguntei se tinha concordância deles e concordaram então eu
terminei a graduação e logo emendei na residência em medicina
social na UFBA, a residência um ano geral um ano de
aprofundamento em três áreas em medicina social o primeiro ano
que é geral ao longo do primeiro ano eu já me preparei para fazer a
seleção do mestrado então eu fiz e fui aprovada, então eu não fiz o
segundo ano de residência, o de especialidades, subespecialidade já
passei para o mestrado em saúde coletiva, aquela época eu
trabalhava com pesquisa iniciação científica em meio ambiente
,saúde e fiz o meu mestrado nessa área quando já tinha cumprido os
créditos do mestrado fui aprovada como docente na Universidade em
um grande e primeiro concurso publico e iniciei meu vincula.
(JOANA)
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E3 - Havia na Instituição a possibilidade de um monitor com Bom
desempenho e se tivesse vaga em disciplina da área que ele tinha
atuado ele poderia ficar como substituto é, sendo atuando com
suporte ou apoio e a orientação do professor responsável pela
disciplina ou melhor área de conhecimento isso aconteceu comigo eu
concluí o curso e fiquei ocupando uma vaga como professora
substituta (...)submeti a participação desse concurso tive, eram duas
vagas, tiveram inscritos é 28 profissionais da área vários inclusive
com excelente trajetoria livros publicados e aí enfrentei mesmo me
dediquei bastante fiz o concurso e fui aprovada em primeiro lugar.
(JOSEFA).

A graduação em universidades públicas já demarca um percurso educativo
diferenciado, considerando primeiro, o acesso por concorrência e segundo, a
permanência até a conclusão do curso, o que reitera o potencial dessas mulheres.
Dando continuidade aos estudos, com a escalada na qualificação profissional e,
atentas às oportunidades de concurso, ambas ingressaram no serviço público,
enquanto docentes.
A docência no ensino superior é a porta de entrada para uma atuação
política, uma vez que ao docente, compete uma imersão no tripé ensino, pesquisa e
extensão, uma práxis multidimensional e multifacetada que expande o ato de
planejar e ―dar aulas‖ para um engajamento acadêmico.
Tomando a universidade, enquanto instituição social que se compromete
com o desenvolvimento socioeconômico e político dos diferentes grupos e que esta
também incide na dinâmica das relações das pessoas no mundo em constante
transformação, esse espaço se organiza e funciona com definições de lugares e
funções para o exercício do poder.
As falas das reitoras demonstram os processos formativos das mulheres que
ocuparam diferentes espaços no âmbito da gestão universitária, como: coordenação
de curso, gerência, diretoria de departamentos, vice-reitoria até a chegada pelo
processo democrático à eleição para exercerem a função como reitoras.

E1 - Eu fui chefe de Departamento, coordenadora de colegiado e
diretora, sempre eleita e reeleita. Como eu cheguei a parte
administrativa? Um professor na época de foi convocado a se
candidatar diretor, mas ele teve impedimentos ai ele disse assim eu
não vou poder ir vc não quer ir não? Se candidate, eu era diretora, aí
me candidatei e ele vice, ganhamos. Pra reitoria ele disse vai, eu lhe
ajudo e ai, eu me candidatei e ganhei, ninguém mais se candidatou,
ninguém tinha coragem não.(risos) Ai fui ganhei‖ (CLARA)
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E2 - Fui nomeada para a diretoria regional de saúde para a direção
de vigilancia epidemiológica que era minha principal formacao na
area profissional aí eu dividia as 20 horas da universidade com as 40
horas nesta função na dires e la permaneci por 10 anos ,foi a minha
primeira experiência como gestora (...)foram aparecendo
oportunidades na universidade então em acredito que 93 ou 94 nós
implantamos o curso especialização em saúde pública e eu
coordenei esse curso (...)fui convidada a assumir a coordenacao do
núcleo de pós-graduação da universidade, aceitei comecei a
coordenar , pouco tempo depois eu fui convidado a assumir a
gerência acadêmica que é vinculada á pro reitoria de graduação
,quando eu ainda na gerência acadêmica nós implantamos o curso
de medicina aí eu passei a ser vice coordenadora do curso de
medicina, permaneci lá por alguns anos até que recebi o convite para
assumir a pró-reitoria de graduação aceitei fui pró-reitora por dois
anos , na segunda gestão do reitor participei como vice-reitora e na
sequência me candidatei a reitora pra primeira gestão, fui eleita,
nomeada e reeleita para a segunda gestão que estou na metade
.(JOANA)
E3 - Agora como professora do quadro, professora é concursada ao
estar nessa condição de professora me aproximei mais do colegiado
e terminei assumindo uma vice-coordenação logo um ano depois
uma coordenação do curso. (...) Esse envolvimento com a atividade
extensionista também foi me aproximando para outras ações de
extensão da universidade e aí eu já estava envolvida também na
comissão permanente de vestibular eu já fazia parte da Câmara de
graduação por conta de ser coordenadora de curso e fazia parte já
do CONSEPE Então me candidatei a fazer parte do CONSU como
representante E aí tinha sempre envolvimento muito grande em
outras atividades que não apenas no ensino eu nunca fiquei na
Universidade Estadual de Feira de Santana onde iniciei minhas
atividades apenas com ação de ensino sempre me envolvi nas ações
acadêmicas e administrativas como a coordenação dos cursos
envolvimento na comissão do vestibular e também sempre tive
envolvimento com projeto de extensão, então as ações foram cada
vez mais se fortalecendo se intensificando e passei a ser em 91, próreitora acadêmica. (...) e aí da condição de pró-reitora eu fui ao final
do mandato da gestão em 95, convidada a integrar uma chapa para
concorrer a Reitoria (JOSEFA).

5.4 ESPECIFICIDADES DA GESTÃO DAS REITORAS
Um dado relevante é a forma de ingresso na gestão que se deu a partir da
eleição direta, o que revela o caráter democrático e de participação da comunidade
acadêmica na escolha de representantes para o trabalho de gestão.
É preciso compreender a experiência como campo de estudo registrado por
teóricos como Kant que a definiu, enquanto uma faculdade da razão, Dewey, ao
reconhecer a fase da experiência, enquanto ideia rememorada pelo hábito Silva
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(2015, p. 7); Thompson (1924-1993) citado por Alves e Araújo (2013), o historiador
marxista distinguiu a experiência I (experiência vivida) da experiência II (experiência
percebida) e o trecho abaixo nos convida a pensar sobre a influência da experiência
na elaboração intelectual traduzida do livro ―The Politics of Theory‖:
Dentro do ser social ocorrem mudanças que dão origem a uma
experiência transformada: e essa experiência é determinante, no
sentido de que exerce pressão sobre a consciência social existente,
propõe novas questões e oferece grande parte do material com que
lidam os exercícios intelectuais mais elaborados.

Corroborando com o conceito acima, Bach (2010) trata da experiência
sexualizada e situada, considerando as três dimensões: psicológica, política e
cognitiva, as quais, quando valorizadas, incidem nos processos, tanto na formação
da subjetividade, como na produção do conhecimento.
Conhecimentos esses que compôem as especificidades próprias das
mulheres que assumem a gestão universitária. Nesse sentido, a figura abaixo
descreve as relações existentes entre a governanança, a gestão e o poder de
decisão de quem ocupa a posição de liderança a partir de suas experiências
construidas ao longo de uma trajetoria de trabalho.
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Figura 6 - Gestão pública universitária

Fonte: elaboração da autora (2018)

A partir de decisões tomadas, seja pela participação da comunidade
acadêmica sob o princípio democrático ou por ações individuais impulsionadas pelo
contexto político e acadêmico, as reitoras demonstraram em suas falas, sobretudo
uma potência vinculada às suas caracteristicas próprias para a realização de ações
importantes na Universidade, como: criação de cursos novos de graduação e posgraduação, postura crítica diante das ações afirmativas, reiterando o compromisso
social, o dicernimento na formulação de documentos institucionais para regulação,
controle e organizaçao, descentralizaçao de ações, liderança e articulação política.
Essas

ações

expressam

as

―mulheres

gestoras

encarnadas‖

que

desenvolveram ações pioneiras nas Universidades públicas estaduais da Bahia,
dando mostras de reitorados específicos traduzidos pelas ações próprias de cada
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ser que se constituiu com histórias de vidas próprias e únicas. Em relação à
Ampliação de cursos, afirmaram:
E1 - Tivemos uns anos bons sim, ai teve a reforma administrativa das
universitárias e em 1998 a LDB também, vinha tudo pronto do
estado, você não sabia nada, essa mesmo de cortar cabeça de todo
mundo, ninguém participava pra construir nada ai vinha a LDB que
dizia que pra universidade conservar seu status tinha que ter um
número tal, todas as áreas, professores doutores e mestres e nós
não tínhamos nem mestres e doutores, só 5 doutores por áreas em
sua maioria licenciaturas. Foi aí que vem a minha irresponsabilidade
de criar indefinidamente cursos. Como? se a gente não tivesse
diversificado os cursos com os bacharelados isso hoje não seria
Universidade e ninguém nunca entendeu isso (CLARA)
E2 - Acredito que 93 ou 94 nós implantamos o curso especialização
em saúde pública e eu coordenei esse curso O curso que ainda hoje
é curso de especialização Mas ele tem 1.000 e 100 horas carga
horária de mestrado. como ainda é hoje (…)quando eu ainda na
gerência acadêmica nós implantamos o curso de medicina , aí eu
passei a ser vice coordenadora do curso de medicina, permaneci lá
por alguns anos até que recebi o convite para assumir a pró-reitoria
de graduação (JOANA)
E3 - Tinha 14 cursos de graduação deixei com 28 cursos, entre eles
eu implantei o curso de Direito, Medicina, Ciência da Computação,
Engenharia de Alimentos, cursos de Física, Educação Física, física
bacharelado e licenciatura e Educação Física, curso de grande
importância também para a comunidade, então iniciei o processo de
implantação dos primeiros mestrados e doutorados da Universidade
(JOSEFA)

Vê-se que tanto a graduação quanto a Pós-graduação foram beneficiadas, a
diversificação da oferta em áreas distintas e a coragem de criar e implantar de forma
pioneira cursos novos foram tomadas de decisões observadas nas falas de todas as
mulheres. A ampliação em mais de 50% do número de cursos em todas as
universidades também foi um dado que demonstrou, considerando o contexto das
universidades públicas, um crescimento significativo do ensino superior durante a
gestão das mulheres reitoras.
Outra especificidade da gestão das mulheres refere-se às ações que
reiteram o compromisso social da universidade, a exemplo, da implantação das
políticas de ações afirmativas conforme apontaram;

E1 - Quando a gente implantou as cotas para afrodescendentes e
índios eu recebi uma carta anônima e essa diz tudo do consciente
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coletivo do racista ter me visto como reitora de uma universidade. (...)
Foi a primeira vez que a universidade abriu a sua porta a partir da
extensão. A universidade foi aberta para o povão e os laboratórios
fazerem os cursos aquele foi 1500 vagas para todo o entorno. (...). E
ai o pessoal começou um embate os acadêmicos convivendo com
esse povo, maioria preta e pobre você já viu como é. E tinha curso
de culinária, com fogões industriais, o espaço do antigo refeitório... Ai
a tinha comida toda hora e o povo vinha todo pra comer, traziam os
filhos e demos uns 60 cursos pra mulheres, jovens, agente abriu um
leque. (CLARA)
E2 - Professor educa sempre em qualquer lugar é uma postura o
óbvio, mas esse é o Encantamento com processos formativos, o
olhar do outro e ver o outro se construir como pessoa, como
profissional, como um lugar no mundo… somente ou principalmente
quem está na estrutura formal de educação tem lugar privilegiado
para participar e para olhar então passa pela oportunidade de
acompanhar um estudante de medicina 6 anos de Formação, turmas
pequenas formação próxima e ver um graduado seis meses depois
de graduado atuando no sábado de noite ligar para o seu celular e
dizer assim professora eu estou no plantão venceu meu horário o
colega não chegou o que eu faço? (…) ver isso é ver o outro no
processo formativo é ver o outro o tanto que ele caminhou na vida e
tantas vezes eu tive a oportunidade de ver o graduando que foi
graduando comigo que eu participei em algum momento grande ou
pequena do processo formativo dele depois como profissional e
continuar participando né do seu processo formativo, esse é o
encantamento é o grande encantamento da vida (JOANA)
E3 - Identificamos os funcionários do quadro que não tinham a
condição de alfabetização implantamos um programa de
alfabetização de adultos realizamos no horário de trabalho desses
funcionários erradicamos totalmente o analfabetismo na Instituição
criamos o programa de saúde exclusivo para funcionários outro
programa de identificação da situação de moradia de alguns
funcionários em condições menos favorecidas na área de apoio
principalmente manutenção que morava em condições normais,
fizemos um projeto junto com curso de engenharia da universidade e
todas as residências funcionais de baixa renda se não tivesse
totalmente sanitário passaria a ter se não tivesse água encanada
passaria até se não tivesse rede elétrica também além de colocar
piso melhorar as condições tá lá fossem as condições principais de
Saneamento de melhoria de infraestrutura para ter uma casa digna
então todos passaram a ter a casa reformada com as condições
básicas de Saneamento (...). A escola tinha um paradigma de
Constituição projeto pedagógico diferente do convencional por estar
sediada no Campus ela passou a contar com todo suporte que tinha
do curso de odontologia, atendimento odontológico para as crianças
desde a creche com quatro meses de idade conseguimos alcançar o
indicador de alunos que chegava a 10 anos sem ter nenhuma cárie
toda orientação nutricional, higienização bucal aplicação de
fluoretação as famílias para que essa criança pudesse ser bem
cuidada (JOSEFA)
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A preocupação com a comunidade externa e ações extensionistas nas
áreas de educação e saúde, o cuidado com o acompanhamento dos estudantes em
processo de formação e o olhar atencioso para os técnicos administrativos das
universidades, foram apontadas acima como estratégias de gestão que se aproxima
das pesquisas de Carvalho e Machado (2011), ao pontuar as ações nomeadas soft
(para mulheres) aquelas vinculadas ao cuidado e ao trato na gestão humanizada de
pessoas numa demonstração de que as entrevistadas desenvolveram gestão,
considerando também essa conceituação.
Vê-se, pois que muitos preconceitos ainda são presentes e expressos ao
se depararem com mulheres que assumem cargos de poder e de chefia, posição
esta que aqui poderia ser caracterizada como hard em que a mulher mesmo ao
desempenhá-la, aos olhos externos, principalmente de homens, ela devesse ter
sempre ao lado alguem para ―acompanha-la‖, possivelmente também homem. Uma
passagem ocorrida com uma das entrevistadas elucida a discussão em foco: ― um
caso interessante, eu era mulher, negra divorciada, mulher sem marido a ponto de
um assessor dizer assim se você precisar de um homem para te acompanhar ‖
(Clara,2018).
Mesmo que as atividades consideradas hard (para homens) também
tenham sido desenvolvidas em diferentes profissões e funções, onde o trabalho
como força intelectual e motora se estabeleça, haverá sempre a necessidade de
descaracteri-za-la como ―para mulheres‖ e na contramão, reiteramos os estudos de
gênero como afima Lauretis que esse se faz a partir de sua desconstrução.
Na produção de documentos institucionais, as mulheres tiveram um papel
preponderante, à medida que entre o que se estabelece como resolução em
documentos e o que se faz, existe uma linha tênue e paradoxal da teoria e prática.
Nesse sentido, como afirmou Freire (1987, p. 67): ―Se o momento já é o da ação,
esta se fará autêntica práxis se o saber dela resultante se faz objeto da reflexão
crítica‖. Assim, a elaboração de documentos institucionais é relevante, pois estes
apontam para o ―fazer‖ regulado da gestão ou a própria práxis, no que se refere ao
fazer consciente anteriormente documentado.
E1- Foi um legado compor essa universidade, todos os processos de
credenciamento, reconhecimento, colocar os cursos novos e antigos
aptos a serem avaliados pelo conselho estadual de educação e de
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acordo com a legislação, nem o pessoal da própria universidade tem
visão desse nosso papel da primeira gestão (CLARA)
E2- Conduzi a reforma da instituição e implantando as pró-reitorias
que não existiam criei a pró-reitoria de ensino de graduação a proreitoria de pesquisa e pós-graduação, a pró-reitoria de extensão a
pró-reitoria de administração e Finanças (administrativas e
financeiras) (JOSEFA)

A legitimidade para a governança de forma participativa por aquele/a que
chega aos espaços de poder e tomada de decisões, com a apresentação de
propostas e através do voto direto delineia a forma de condução do processo de
gestão. Embora, a composição de uma chapa seja fundamental, conforme os relatos
apontam para a importância da cumplicidade nos processos de gestão pública, a
confiança e a presença de pessoas que somam com a reflexão e com o trabalho,
nesse sentido, inaugurar um processo de gestão descentralizada, requer do gestor
autonomia para tal e ao mesmo tempo, controle dos processos.
O que pensam as mulheres gestoras sobre a sua governança?
E1 - Quando a gente delega competências aos diretores e
descentraliza a gestão e a responsabilidade, cada um tinha a
corresponsabilidade, porque numa universidade você não pode ter
uma universidade centralizada, imagine que eu como diretora ali no
mesmo campus pra comprar um papel tinha que subir e brigar botar
as cadeiras na cadeira e descer. A transformação de alguns núcleos
em departamentos onde peguei 16 e deixei 22. (CLARA)
E2 - O ponto negativo de ser gestor de universidade é a falta de
autonomia para lidar com o pessoal (Docente e administrativo) o
docente briga, mas tem plano de carreira e o técnico não tinha como
fazer nada, não tinha aumento. O único momento que tive como
chegar ao técnico foi com o projeto mãos a obras, fora isso não tinha
o que fazer. (JOANA)
E3 - Conseguimos levar eu acho que o que eu deixei de saldo
Positivo na balança foi muito significativo tanto em termos de
evolução da graduação e da pós como da extensão da pesquisa e da
infraestrutura da universidade e da organização administrativa que
ela ainda era constituída como se fosse uma faculdade (JOSEFA)

As falas em epígrafe retratam a responsabilidade de acúmulo de funções,
bem característico de quem chega à gestão universitária: a docência, administrativo
e a atribuiçao de arrumar, organizar, sistematizar, criar instâncias para o bom
funcionamento da instituição, instaurando uma nova estrutura organizacional:
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E1 - A mesma coisa que você me conheceu ali ne, sempre proativa,
aí junta faz o que quer e o que tem que ser feito, e aí começou essa
escalada aí da gente não se conformar em ter uma universidade com
tanta gente fora e precisando expadir (CLARA)
E2 - Eu ocupo um posto de direção que so tem uma pessoa, so tem
um reitor na uesc, as decisões podem ser discutidas pactuadas e
consensuadas, melhor dos mundos se houver consenso melhor dos
mundos se não houver consenso a pessoa tem que decidir e não há
como se furtar (JOANA)
E3 - Fizemos também e coordenamos todo o processo, convidamos
Consultores de várias instituições do país para realizar o
planejamento estratégico da instituição envolvendo toda a
comunidade, definindo os rumos, definindo a missão a visão,
identificando os pontos fracos e fortes que a instituição tinha para
buscar vencer desafios, dividir as responsabilidades e também
comprometer o financiamento da instituição junto ao governo
estadual (JOSEFA).

Retomando o conceito de governança de Barret (2003), verificamos nas
falas das reitoras, as principais características: liderança, compromisso, integridade,
responsabilidade, transparência e a integração, para que as metas e os objetivos
fossem alcançados. Nesse caso, os objetivos institucionais para cumprimento da
missão e visão defendidas pelas universidades.
Rememorando as idéias de Freire, aqui defendemos que a atuação dessas
gestoras se relaciona à práxis à medida que: ―A práxis se constitui a razão nova da
consciência oprimida e que a revolução, que inaugura o momento histórico desta
razão, não pode encontrar viabilidade fora dos níveis de consciência oprimida‖
(FREIRE, 1987, p.53).
Apesar do compromisso assumido, muitas dificuldades são elencadas na
gestão universitária, dado o momento histórico e à consciencia das mulheres. Aqui
encontramos basicamente três: dificuldades advindas da formação/qualificação
profissional tanto do gestor quanto da equipe, dificuldades na resolução de conflitos
de relacionamento entre pessoas e grupos, dificuldades estruturais e físicas. Todas
resolvidas, por vezes, com a experiência nestes espaços, que também são espaços
multirreferenciais de aprendizagens e ensinam a construção de estratégias e
soluções práticas.
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Toda ação universitária demanda de seus atores uma tomada de posição e,
em busca de soluções que atendam às demandas internas e externas,
principalmente advindas de pressões e cobranças de resultados, a articulação
política é uma especificidade que aparece em relação ao lugar ocupado por gestoras
no processo de governança, aqui pontuada pelas entrevistadas:

E1 - Procurar políticos no momento para implantação de Programas
de formação de professores, idas e vindas, ai a gente fez tudo:
―Autorização para o projeto de formação de professores é do meu
interesse‖, pronto acabou no outro dia no diário oficial. Mas nos
chorávamos você não tem ideia o por esse projeto. Sempre a
questão politica interferindo e tivemos vários episódios e todos sem a
visão do papel da universidade, o que significava uma universidade.
(CLARA)
E2 - O que eu gosto de me lembrar também e a expansão da
qualificação dos professores, você que ir pra onde, você quer ir pra
onde. Até hoje uns agradecem e o mais importante é o dever
cumprido.
(JOANA)
E3 - Eu me candidatei também para ser conselheira do Conselho
Nacional de Educação pleiteeiuma vaga na câmara de educação
superior e a época o critério de escolha era você ter no mínimo três
indicações de entidades votantes que eram aquelas entidades que
estavam definidas para fazer as escolhas e fazer a escolha dos
candidatos, então o que aconteceu eu tinha vínculo direto e consegui
o apoio da ABRUEM, consegui o apoio do CRUB e das entidades
que tinha relação Direta com a área de educação superior como
também tive o apoio do Conselho de secretários de educação
CONSED que eu era secretaria de educação a época então em 2004
eu fui designada membro titular do Conselho Nacional de Educação
integrando a câmara de educação superior onde eu fiquei de maio de
2004 ate maio de 2008 portanto 8 Anos .(JOSEFA).

Percebe-se que as mulheres demonstraram capacidade de lidar com
situações que exigiram diplomacia e trânsito junto a órgãos, docentes e
representantes políticos, para o encontro de soluções de problemas institucionais.
Além de colocarem-se à disposição para assumirem concomitantemente funções
para além daquelas da reitoria, como assentos em conselhos e outras agremiações,
sinal de acúmulo e manutenção de posições de poder. Nesse enlace, atribuímos a
abertura para o diálogo e a capacidade de conciliação duas características
fundamentais assumidas por essas gestoras, que demonstram o agenciamento do
poder nas relações estabelecidas por e com elas junto a seus pares.
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Mulher gestora encarnada

A possibilidade de constituir-se gestora na perspectiva de luta, de
enfrentamento, de construção de novos ―caminhos‖, trazendo para a atividade
profissional sua história de vida, sua experiência, são fatos que reiteram a
interpelação em que: ―o processo pelo qual uma representação é aceita e absorvida
por uma pessoa como sua própria representação, e assim se torna real para ela,
embora seja de fato imaginária‖, reiterada pelas falas abaixo:

E1 - Causou muito desconforto (...) de uma hora para outra o cara
abre o olho e oxe vê aquela mulher ali, neguinha pequena mandando
e desmandando na minha universidade... Não é fácil as pessoas
absorverem isso não. Quantas vezes eu cheguei nos lugares: A
reitora chegou e o povo ficava procurando porque não tenho o
fenótipo da autoridade, além do ingrediente de ser mulher e das
pessoas acharem que a nossa competência está no nosso gênero e
não na competência intelectual e na capacidade de gerir, na gestão
,mas a gente tem que muitas vezes virar um pouco masculino pra se
impor e é uma coisa que eu nunca tive foi medo de nada, sempre tive
coragem e uma certeza o seguinte, onde eu estiver a gente vai ter
que fazer porque eu não sei se quem vem depois vai ter coragem pra
fazer e a de fazer é a hora que passa o bonde certo ? Então uma
coisa na universidade o que eu nunca tive foi medo, medo de nada
eu achava, eu vivia aquilo, a minha vida era aquilo, eu vivia 24horas,
a gente se doa, eu vi crescer é como se fosse parte de mim (CLARA)
E2 - Eu tenho clareza, as decisões mais difíceis elas são solitárias
porque as decisões mais difíceis são aquelas que impõem onus seja
a organização seja a pessoa e não é justo compartilharmos onus
porque a minha história tem um percurso que ampara o lugar que
estou e outras pessoas estão construídas as suas histórias e eu
penalizaria o futuro da Universidade compartilhando determinados
onus com pessoas que ainda estão construindo seu percurso dentro
da Universidade (JOANA)
E3 - Na condição de reitora de ser mulher enfrentando desafios de
uma Reitoria tinha tido uma reitora anterior professora, eu enfrentei
desafios e inúmeros desafios relativos ao funcionamento da
instituição pela dificuldade financeira pelos projetos de congregar
uma comunidade plural, mas, nunca senti discriminação por estar
assumindo cargo por ser mulher sempre procurei administrar sem
fazer distinção de opção religiosa ou partidária embora enfrentei em
diversos momentos movimentos políticos de cunho partidário que se
envolveu junto com o movimento docente até o segmento estudantil
(JOSEFA).
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construções e desconstruções de gênero em qualquer situação vivenciada por essas
mulheres, até mesmo na negativa de situações que, porventura, aconteceram de
enfraquecimento da figura feminina e que, no momento, com a naturalização do
androcentrismo, podem ter sido despercebidas por estas. Mas considerando que ―a
representação de gênero é uma construção‖ (LAURETIS, 1995, p. 209), na
sociedade contemporânea, estamos dispostos a construir, ou melhor, a desconstruir
a imbricação de gênero, apenas relacionada às diferenças sexuais e considerandoas também construções histórico-sociais.
Outro dado relevante nas falas foi perceber o ―situar-se‖, enquanto aquela
que ―interage‖, demonstrando a relação estabelecida com alunos e professores,
assim como com os espaços que ocupa, atribuindo a si a responsabilidade de liderar
o grupo:

E1 - Competência, coragem, conhecimento do que, de onde, total
de onde para onde e para quem você está trabalhando, saber o que
é e pra quem, porque toda gestão tem que se direcionar a um ser
humano para melhorar a vida de um ser humano que está do outro
lado e se você não tiver a coragem... A lealdade com o que você
faz e aquele ser humano que está do outro lado, talvez ele só tenha
você pra melhorar a condição dele. Essa caneta aqui ao assinar,
tem que ter coragem de assinar determinadas coisas que só você
faria. Ética deve estar implícita, eu olho para traz, graças a Deus e
na minha estrada poucas pessoas falam mal de mim e se você vir
alguém falando mal de mim saiba que eu disse não a algo que era
desonesto e irreal, pessoal. Essa é minha lei pensando sempre em
quem está lá e vai receber o resultado de minha ação. (CLARA)
E2 - A primeira delas é visão sistêmica mulheres têm capacidade
de visão sistêmica mais Ampla do que homens, a segunda questão
é a marca do lugar das pessoas na organização não as pessoas
não são despersonalizadas, as pessoas tem história essa história
visibilizada e é levada em consideração até no perfil, a outra coisa
são asrelações em organizações geridas ou dirigidas por mulheres
as relações tendem a ser mais lineares-menos hierarquia e mais
compartilhamento e o cuidado com as pessoas, são coisas distintas
né, cuidado com as pessoas, com ambiente, com diálogo eu
entendo que são marcas femininas e são marcas qualificadoras da
organização. (JOANA)

Visibilizar o ser Mulher na discussão sobre gestão pública universitária nos
possibilita realizar um exercício de deslocamento teórico – epistemológico, à medida
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que desestrutura as formas de pensamento até então desenvolvidas por nós
mesmo, que culturalmente, se pautou na lógica androcêntrica e patriarcal, fruto das
relações socioeducativas e culturais estabelecidas com nossos pares no trabalho,
com os objetos de estudos na universidade, com nossa familia, enfim, tudo que
introjetamos e tomamos como ―verdades‖, ao longo da nossa história.
As singularidades do trabalho das reitoras que nos trazem as respostas para
reiterarmos o protagonismo dessas mulheres na governança das UEBAS,
centraram-se na ampliação de cursos de graduação e pós-graduação, na
implantação de ações afirmativas, reiterando o compromisso social institucional; a
preocupação com a produção de documentos institucionais para normatização dos
processos internos, a Gestão descentralizada, a Liderança e a forte articulação
política.
Especificidades que surgem, assim como o feminismo contemporâneo
(LAURETIS, 1995, p. 223), diferentes e autônomas de uma identidade relacionada
exclusivamente aos homens.
Uma governança voltada para um olhar sistêmico da universidade que
considere para o planejamento e seu direcionamento; as suas estruturas e seus
processos, sem perder de vista as pessoas que trabalham no seu interior.
Pela

narrativa

da

trajetória

profissional,

no

campo

da

educação,

especificamente, da gestão universitária em se se iniciou um processo de
identificção com as temáticas e a construção do objeto de pesquisa: mulheres
gestoras públicas na governança universitária. Narrativa que traduziu caminhos
seguidos na educação e influências teóricas.
Depois da descrição da trajetoria de vida, uma etapa significativa resultante
do registro da memória, é o olhar para si mesmo. Em seguida, a análise dos enlaces
abre o precedente para diálogo com outras discussões (no caso o papel da
educação, geopolítica do conhecimento e estudos culturais e multirreferencialidade
do processo formativo, governança e relações de gênero), que a princípio, não
estava no bojo da trajetória em si, mas sim pelas conexões estabelecidas ao longo
da vida.
O exercício aqui realizado revela que nossas histórias são estruturas
complexas que insidem na construção de conhecimentos teóricos e práticos, a
defesa das ideias que hoje são objetos de pesquisa intrinsecamente relacionados,
tanto com as questões não resolvidas profissionalmente por pesquisadores
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(necessidade de construção de novos conhecimentos), quanto com a necessidade
de encontrar soluções/respostas para/com a sociedade (difusão de conhecimentos)
a partir do reconhecimento da pesquisadora encarnada.
A metodologia utilizada pauta-se, portanto, no ―desnudar‖ da pesquisadora
e, a partir da reflexão sobre esse ser, reconstruir o ―olhar‖ acerca dos processos
internos de concepção das coisas, perceber a evolução e o desenvolvimento das
pessoas e ―identificar‖ a nossa relação com os espaços societários, ricos de
possibilidades e de realizações coletivas.
As entrevistas com as reitoras da Bahia revelaram a influência das histórias
de vida em sua decisão para o ingresso na docência universitária, o percurso do
processo formativo e como esse contribuiu para a chegada ao cargo da reitoria na
universidade e ainda as especificidades da gestão assumida, que caracterizam o
protagonismo das mulheres na governança universitária.
Para Bohr (2000), a Unidade do conhecimento contém ambigüidades, assim
como a palavra verdade e nessas lacunas, defendo que os conhecimentos são
produzidos como um novelo de linha, no qual suas duas pontas (uma interna e outra
externa) podem caracterizar o início e o fim, o tempo e o espaço, o aparente e o
invisível, o processo e o método, apesar de estarem ligadas não se tocam, mas se
complementam, e, o todo entrelaçado dá a forma de um objeto permeado por
espaços, retas, curvas, aproximações, distâncias, cores, texturas, que é lido, tocado
e sentido/percebido, segundo a estética de quem o toma nas mãos e de quem o
transforma em outros objetos.
A proposta de uma Filosofia evolutiva trazida por Richardson (2005), denota
o quanto a construção do conhecimento atualmente tem sido percebida,
considerando a pluralidade das áreas e suas interações. De forma metafórica, a
representação do conhecimento científico pode ser feita por infinitas ―linguagens‖,
desde que essas caracterizem a realidade e possam ser ―lidas‖ e compreendidas por
uma coletividade, assim como a arte, a música, a matemática, a física e as religiões.
O ato de liderar, acompanhar, controlar, avaliar e coordenar aquilo que se
está a gerir sejam: pessoas, instituições, organizações, empresas, processos. Nesse
sentido, quem assume a gestão (gestor ou gestora) assume a postura de tomada de
decisões. E nesse processo, é preciso analisar criticamente a partir das discussões
sobre gênero pois conforme Lauretis (1995) os conhecimentos produzidos e que são
institucionalmente controlados, trazem fortes imbricações de opressividade.
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Nesse contexto, como podemos analisar o percurso de vida de uma pessoa
e relacioná-lo à construção das principais características para gerir, sem se ater às
sua interseccionalidade?
Iniciamos a análise mediante a reflexão sobre a infância, as brincadeiras
mais comuns, que fizeram parte da vida de muitas pessoas. Podemos identificar
aquelas voltadas para a competição (futebol), demonstração de força e destreza
(peão), coragem (descer a ladeira num carrinho de rolimã), olhar longe e para cima,
buscando uma visão de futuro cada vez mais longe (empinar pipa), tendo a linha em
seu controle ou ser o condutor (dirigir carrinhos). Contrapondo a essas brincadeiras
externas e com grande espaço para realização, identificamos aquelas realizadas no
interior do lar e voltadas para o cuidado (bonecas), trabalho doméstico (casinha e
cozinha), aparência (maquiagem e penteados) e que reproduzem profissões
(professoras, vendedoras).
Uma vez que é a partir da brincadeira que a criança internaliza conceitos e
se apropria do mundo Vygotsky (2007) e o ato de brincar possui uma significação
social Brougère (2002), pois: ―A criança não brinca numa ilha deserta. Ela brinca
com as substâncias materiais e imateriais que lhe são propostas, ela brinca com o
que tem na mão e com o que tem na cabeça‖ (BROUGÈRE, 2001, p.105).
Podemos afirmar que os adultos de hoje foram influenciados e construíram
marcas ou características na infância no ato de brincar, que se perpetuam e se
manifestam em seu modo de pensar e atuar profissionalmente e, fazendo o recorte
para a gestão, é evidente que as brincadeiras relatadas acima apontam uma forte
tendência para que os homens desenvolvam as características próprias do ato de
gerir.
Uma segunda contribuição à pergunta inicial seria a constituição familiar
tradicional e patriarcal, com relações estabelecidas numa visão androcêntrica na
qual o pai (homem) ―era‖ o principal responsável pelo trabalho externo, remuneração
e sustento familiar e, consequentemente, aquele que em suas mãos detinha o
controle da esposa, dos filhos e dos bens materiais. E à mãe, a responsabilidade
pela educação, diálogo e afazeres domésticos para alimentar e cuidar da família.
A terceira influência cultural, artística e religiosa, se constitui por meio do
cinema, da TV, do rádio, dos museus e diferentes manifestações da cultura popular,
assim como a Igreja (exemplo da católica, com a figura do sacerdócio apenas para
homens), a figura masculina sempre à frente, gerindo os processos, as instituições e
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as pessoas e a mulher na condição de figurante, na colaboração, no suporte, sem
protagonismo.
É evidente que o panorama nos mostra toda uma organização social,
política, econômica, educacional de valorização e de contribuição para o
fortalecimento da força masculina, estando estes sempre à frente, protagonizando e
assumindo a gestão.
Nesse contexto, trazer para a gestão a visibilidade feminina, ressaltando
características que historicamente foram ―trabalhadas‖ e desenvolvidas pela
condição de desigualdade, requer:
 Primeiro, a quebra de paradigmas históricos, desde a infância, a exemplo, das
brincadeiras e dos brinquedos.
 Segundo, a construção de características pautadas na competência para
gerir, desconstruindo a caracterização de ações como apenas masculinas
(força, coragem, visão de futuro, destreza e capacidade de liderança),
voltando para a possibilidade de a essa somarmos aquelas já legitimadas
como femininas (cuidado, dinâmica nas relações interpessoais, diálogo e
ação educativa) o que gera uma potência a favor das mulheres.
 Terceiro, a superação das desigualdades não pela competição, mas pelo
respeito às diferenças de gênero e à autoafirmação dos direitos de todos e
todas as pessoas, em diferentes espaços que estas ocupam.
Portanto, ser mulher gestora se constitui em um potencial de resistência e de
reafirmação de direitos que historicamente vêm sustentando as lutas feministas e
ainda, essa condição nos convida a repensar sobre a divisão sexual do trabalho
doméstico, a constituição de espaços de educação para a gestão, a garantia de uma
remuneração condizente com o trabalho desenvolvido e não pelo sexo.
Galgar a ocupação de espaços de poder, como forma de desconstruir a
visão de gênero enraizada nas instituições públicas e ressignificar o olhar em
relação às mulheres é condição primordial nos dias atuais para elevação das
discussões teóricas até então produzidas e manutenção do processo de luta não
mais por direitos, mas por respeito.
Os relatos de experiências ricos em detalhes que vão além da tradução de
suas histórias profissionais, foram emitidos com a emoção de quem ―cutuca‖ as
histórias vividas e trazem à memória a tônica de um passado significativo retratado
com emoção e razão. As falas nos instigaram ao aprofundamento teórico para
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compreendermos como as práticas de gestão desenvolvidas por essas mulheres se
explicam à luz da perspectiva das tecnologias de gênero e dos conceitos de
governança pública universitária e traduzem a interseção entre os eixos da
pesquisa, capazes de colaborar para um novo olhar sobre a resistência feminina em
cargos de alto escalão na universidade.
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CAPÍTULO VI - GÊNERO E GESTÃO NO ENSINO SUPERIOR: A PARTICIPAÇÃO
FEMININA NAS UNIVERSIDADES DE AVEIRO-PT E UNEB - BR

Esse capítulo foi produzido e apresentado na I Copnferencia sobre Genero e
Governança, na cidade de Coimbra, em Portugal, como resultado da pesquisa
realizada no estágio doutoral, tendo de minha Autoria Principal e em Coautoria com
as professoras Dras Teresa Geraldo Carvalho, Suely Aldir Messeder e Sara Diogo
Compreender a gestão da universidade e os espaços que as mulheres
ocupam nas instituições de ensino superior e, especialmente, nas posições de alta
gerência, tem sido um grande desafio para a ciência. De um lado, estudos de gênero
denunciaram e desafiaram a visão androcêntrica perpetuada nas estruturas de
poder, mas, por outro lado, essa pesquisa não conseguiu encontrar soluções com
um impacto real na prática.
As universidades não são apenas o principal locus da produção e
disseminação do conhecimento, mas também os reprodutores de relações
estruturadas de poder pré-existentes na sociedade. Algumas teorias proclamam a
existência de um "futuro feminizado" no ensino superior (HE), assumindo o número
crescente de mulheres estudantes. No entanto, há evidências empíricas de que os
fenômenos de segregação horizontal e vertical podem ocorrer em todo o mundo.
Este capítulo analisa a situação das mulheres em duas universidades, em
Portugal e no Brasil. O estudo foi resultado de um projeto de pesquisa realizado
durante o estágio de doutorado e intercâmbio na Universidade de Aveiro,
desenvolvido no Programa Multidisciplinar de Difusão de Conhecimento, na
Universidade Federal da Bahia (DMMDC / UFBA). Apesar das diferenças entre os
dois países e as duas universidades, ambas tiveram em sua história uma reitoria de
mulher, tornando relevante o estudo comparativo.
A metodologia baseou-se na revisão da literatura sobre gênero e gestão em
HE, no Brasil e em Portugal, seguida de análise comparativa quantitativa da
participação das mulheres em ambas as instituições e em entrevistas com as três
mulheres que foram reitoras nas duas universidades.
Como resultados preliminares desta pesquisa qualitativa e quantitativa, este
estudo tem como objetivo caracterizar as posições das mulheres em ambas as
universidades e se é possível identificar as características comuns detectadas por
todas as mulheres, permitindo sua ascensão às posições de topo. Apesar de suas
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diferenças, nas duas universidades, há mais mulheres no fundo do que em posições
de topo. Os discursos dos reitores acerca das mulheres revelam que, apesar das
diferenças de contexto, existem características comuns que lhes permitem ocupar a
posição do reitor.

6.1 INTRODUÇÃO

No momento, as universidades têm sido cenário de produções científicas e
reflexões sobre gênero e, particularmente, sobre os espaços assumidos pelas
mulheres na gestão universitária. Nesse sentido, as principais motivações têm
impulsionado
pesquisadores

e

desafiado
e

essa

professores

pesquisa. Primeiro,
universitários

em

a

experiência
diferentes

como

espaços

geográficos (Brasil e Portugal), embora com convergências significativas em termos
de experiências, considerando que a Universidade da Bahia (UNEB) e a
Universidade de Aveiro (UA) tinha em sua história a presença de reitores de
mulheres.
A segunda motivação envolve o interesse e até a identificação com estudos
e discussões sobre gênero e feminismo Bianchi (2001); Blackmore (2002); T.
Carvalho, White e Machado-Taylor (2013); Fritsch (2015); Kudryavtseva (1992);
Makarova e Sazykina (2017); Morley (2013); Morley e Walsh (1996); Oshagbemi
(2000); Priola (2007); Ryan e Haslam (2005); Shahtalebi, Yarmohammadian e Ajami
(2011); Smith, Smith e Verner (2006); Kate White, Carvalho e Riordan (2011); K
White, Riordan, Ozkanli e Neale (2010); Zulu (2009) . A terceira razão foi tentar
contribuir para uma discussão global sobre as formas de melhorar a progressão da
carreira das mulheres nas Instituições de Ensino Superior (IES).
Até certo ponto, esses objetivos estão alinhados com os propósitos de uma
tese de doutorado de autores, como explicado brevemente na próxima subseção.

6.1.1 Links com o projeto de doutorado

O projeto de pesquisa que sustenta a preparação da tese de doutorado de
Adriana Marmori é intitulado: ―Gerentes de mulheres na Universidade da Bahia:
histórias de vida, relações de poder e conceito de gestão (Mulheres gestoras
universitárias da Bahia: histórias de vida, relações de poder da construção do
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conceito de gestão ) ". O principal objetivo desta tese é identificar as mulheres que
ocuparam o alto nível de gestão, posições desta universidade para entender o seu
progresso na carreira e como elas interpretam e percebem gestão na maioria das
instituições.
Após uma primeira fase de revisão da literatura, contactei outros
pesquisadores europeus na área para desenvolver entrevistas exploratórias e para
posicionar melhor o quadro teórico, numa perspectiva global. Entretanto, o
pesquisador também mapeou todas as mulheres que desempenharam papéis de
alto nível (especialmente, no nível do Reitor e vice-reitor) na UNEB. Um roteiro de
entrevista foi criado e entrevista af irst realizada no dia 23 de agosto 2017, com um
Reitor anterior da UNEB. Embora tenha desenvolvido a análise de conteúdo em
Portugal, surgiu a possibilidade de comparar a análise desta entrevista com outras
duas anteriormente realizadas (em julho de 2016), por outros autores deste trabalho,
com as duas primeiras mulheres Reitoras em Portugal.
Todas as entrevistas foram face a face (mesmo que conduzidas por
diferentes pesquisadores) e gravadas. A duração das entrevistas foi de cerca de
uma hora e ambas foram submetidas à mesma análise de conteúdo. Para realizar os
objetivos do pesquisador, ainda há oportunidades para realizar mais entrevistas,
analisar dados e escrever a tese.
Sendo

cientes

de

que

há diferenças

entre

homens

e

mulheres

no protagonismo da gestão universitária, buscamos dados em ambas as instituições
UNEB e UA, que poderiam ser possíveis características comuns na forma como as
mulheres alcançam o topo de sua carreira e da hierarquia institucional.
Este estudo foi dividido em duas seções: a primeira seção abordou a
discussão sobre estereótipos de gênero e gênero na gestão (AMÂNCIO, 1994). Em
um segundo momento, a discussão sobre gênero, com foco no contexto de HE e na
contextualização dos conceitos: gestão da universidade, gênero e HE. No
segundo, a metodologia e os dados coletados dos relatórios institucionais da UNEB
e UA são apresentados, seguidos de uma análise dos discursos dos reitores das
mulheres.
Considerando o processo multidisciplinar que abordamos aqui, esperamos
que as discussões sobre o gerenciamento de gênero e universidade possam ser
enriquecidas, baseando-se nos resultados deste estudo comparativo, que reiteram
a importância das mulheres na construção de conceitos, especialmente aqueles de
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gestão universitária. Histórias de vida, práticas diárias, o trabalho duro de
mulheres reitoras, marca e consolida a gestão universitária. Ao longo de toda a
história do Português e do Brasil no Ensino Superior. Por isso, é necessário
disseminar tais resultados, a fim de enlaçar esta proeminência feminina na academia
e também nos espaços onde este debate ocorre. .

6.2 QUADRO CONCEITUAL E TEÓRICO

6.2.1 Reflexões sobre gênero

Consciente

da

complexidade

das discussões

sobre

gênero, e

também tentando entender o que é "ser mulher", buscamos no trabalho de Lígia
Amâncio (1994), como o processo de construção social da diferença de gênero
aconteceu através da história, apoiado pelas representações sociais de homens e
mulheres. É possível entender, através de seu estudo, que as características
apuradas para homem e mulher, principalmente como resultado de pesquisas
desenvolvidas em diferentes contextos e com base em ―categorizações‖, usando
métodos de coleta de dados que incidem significativamente nos resultados, acabam
por ser transformar em categorias universalmente legitimado, contribuindo para
destacar ainda mais as "assimetrias" de gênero.
Em pesquisa, Amâncio (1994) sugere com sua hipótese de assimetria,
articulada com a análise ideológica e com os processos cognitivos de produção de
sentidos, as seguintes conclusões: ―existem formas de categorização que são mais
simples do que outros, social os estereótipos são mais funcionais para certos grupos
do que para outros e os observadores são mais atentos aos membros de certas
categorias sociais‖ (AMÂNCIO, 1994, p.136).
Assim, pesquisando gênero e definindo "quem observa‖, os instrumentos
de coleta de dados, a maneira como aplicamos esses instrumentos e as categorias
de análise para os ―conceitos‖ de homens e mulheres, acabamos por reforçar as
assimetrias entre ambos os sexos. Daí, a responsabilidade e o compromisso do
pesquisador com a essência das lutas feministas e históricas, que exigem uma
análise cuidadosa das questões de gênero.
Estamos, portanto, no sentido de um contexto social, político e econômico,
que discutimos gênero e suas relações dentro de uma instituição (universidade) que
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foi criado para lidar com conhecimento, aprendizagem, cultura e, ao mesmo
tempo, estamos aprofundando nossos estudos, revisando a literatura, enquanto
reconhecendo o processo de pesquisa nesta área. Cabe aos pesquisadores,
prestar maior atenção porque lidamos com as reproduções dos sistemas, a difusão
das ideologias e o poder androcêntrico subscrito entre as linhas, tanto nos textos,
quanto na forma ou método de fazer Ciência.
É necessário considerar que existe um quadro cognitivo cultural que
influencia decisivamente na construção do pensamento coletivo, a fim de aumentar
as diferenças entre Homens-Mulheres e, como parte deste quadro, é altamente
relevante o poder das mídias sociais, a Literatura e Sociologia na construção ou
(des)construção de estereótipos de gênero.
Com base no trabalho de Costa (1998) sobre o gênero, o poder e o
empoderamento das mulheres, e com respeito à persistência e à perpetuação das
desigualdades, a autora destaca, afirmando que:

Os mitos da participação das mulheres serviram de justificação para
a falta de estudos sobre a participação das mulheres na política,
enquanto simultaneamente são usados para manter as mulheres
afastadas dos cargos públicos , reforçando essas crenças em uma
espécie de círculo vicioso ( COSTA, 1998: 85 ) .

Aproximando-se da discussão teórica sobre gênero, três pontos devem
ser mantidos para compreender o papel das mulheres na gestão universitária: o
significado da interpelação (Silveira, 2010); experenciada pelos sujeitos, a
cumplicidade das relações de gênero,

e

o

lugar

de

pesquisadores

como cientistas feministas. Também é assumido neste trabalho que ―a função mais
evidente da interpelação ideológica é produzir vínculos sociais, ou seja , vínculos
que se combinam e às vezes às vezes obscuros, aqueles que estão sujeitos ao
social, à sociedade e às suas instituições‖ (SILVEIRA, 2010, p. 15) .
Refletindo sobre a tecnologia de gênero, Lauretis (1994) se baseia em
Foucault (1976) conceito de tecnologia sexual e desencadeia a falta de sensibilidade
para questões masculinas e femininas. Lauretis argumenta que é necessário
desconstruir a imbricação entre gênero e diferença sexual e, assim, liberar o
conceito

de

gênero

a

partir

dessas

limitações. Com

o

objetivo

deste

desmantelamento, Lauretis (1995) sugere analisar o conceito de gênero de acordo
com quatro preposições: a) O gênero é uma representação; b) A representação do
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gênero é a construção; c) A construção de gênero está ocorrendo hoje no mesmo
ritmo como aconteceu em tempos passados, no ―ideol aparelhos ogical do Estado‖;
d) A construção do conceito de gênero é feita através da sua desconstrução. A fim
de melhor estudar isso, elaboramos apenas as primeiras duas preposições referidas
por Lauretis (1995).
Sendo o sistema de gênero sexual, tanto uma construção sociocultural
quanto um sistema de representação que atribui significado aos indivíduos dentro da
sociedade, Lauretis (1994) conclui que a construção do gênero é tanto o produto
quanto o processo de sua representação. Desta forma, o autor chega a sua segunda
preposição, em que a preocupação reside no conceito de ideologia, proposto por
Althusser (1998) e pelos teóricos feministas que estabeleceram a ligação entre
gênero e ideologia.
Para ela, a novidade de mentiras no pensamento de Althusser na percepção
de que a ideologia não opera apenas semiautônoma do nível econômico, mas
também através de seu compromisso com a subjetividade. A partir da teoria da
tecnologia de gênero, podemos observar que as práticas de gestão administrativa
administradas

por

qualquer

assunto são carregadas

com

representações,

construções e desconstrução de relações de gênero.
Para esse contexto, a pesquisa sobre questões de gênero denuncia que,
em diferentes áreas do conhecimento, a produção e divulgação de resultados
contribuem para reforçar na sociedade uma superioridade dos homens em relação
às mulheres, reafirmando um conteúdo ideológico também defendido na base
familiar, religiosa e econômica. Isso permite expandir a ideia de que, no nível do
discurso, não há diferenças entre homens e mulheres, mas entre as linhas e as
ações, essas diferenças são sutilmente assimiladas pela comunidade. E... Como
acontece nas universidades em relação à igualdade de gênero? As mulheres e os
homens tomam papéis semelhantes e posições semelhantes ld ho com poder de
decisão? E, se não, quais recursos podem ser identificados como facilitar ascensão
das mulheres ao topo?
Para entender essas práticas, a seção a seguir apresenta a organização de
duas universidades públicas, em diferentes países: a UNEB, no Brasil, e a UA, em
Portugal. Nós escolhemos essas instituições porque elas têm um importante marco
na sua história: foram lideradas por reitoras durante um período de tempo.
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6.2.2 Gênero e Ensino Superior

Com base no trabalho de O'Connor e colegas (2015), sobre o gênero em
HE, é possível identificar os limites e as possibilidades do acesso das mulheres à
universidade e sua escalada no processo de qualificação, profissionalização, bem
como a sua progressão em os espaços de liderança e gestão universitária.
O

mesmo

estudo

explica

entendimento do sexo, considerando

o

indivíduo,

este
os

fenômeno através do
níveis

de

interação,

organização, sistêmicas, culturais e institucionais, e para qual vamos nos referir
agora. No nível individual, o estudo identifica uma tendência para a persistência de
uma horizontal segregação com mulheres mais concentradas em humanidades e
ciências

sociais

(especialmente

na

educação) e homens

em engenharia

e

outras ciências consideradas "difíceis".
Nesse sentido, construir uma cultura de gênero baseada no feminismo é
reconhecer os limites culturais e as possibilidades dos momentos históricos das lutas
coletivas das mulheres pelos mesmos espaços que os níveis individuais, uma vez
que a ascensão profissional é uma construção básica e, complementamos isso,
afirmando que é uma construção básica social, politica, econômica e educacional.
Se considerarmos o nível interacional, é importante identificar interações
micropolíticas

que

perpetuam

a

desigualdade

de

gênero

como

reflexo

do comportamento social e de vários tipos de padronização e exclusão de
comportamentos. Desta forma, é necessário identificar e refletir sobre os
macroprocessos de desigualdade sustentada de gênero, reconhecendo que,
horizontalmente, há processos macro, que por vezes, são imperceptíveis à exclusão
das mulheres.
No nível organizacional, a análise crítica aponta para as representações
femininas em posições seniores. Sendo professor ou gerente, o foco se baseia nas
questões estruturais da cultura, refletindo a variedade de metáforas que colocam as
mulheres em uma hierarquia (teto de vidro, falésias de vidro, labirintos
etc.). Portanto, é necessário considerar o foco na natureza do processo de
recrutamento e sua transparência estrutural.
Outro ponto crítico apontou para as mulheres que alcançam posições de
topo é que elas têm um instinto maternal - uma atitude que não é aceita nesse tipo
de posições, colocando-as com uma pequena desvantagem nas organizações, uma
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vez que a administração está muito focada em indicadores de desempenho. Para
que as mulheres alcancem posições de alta gerência, o foco deve essencialmente
evoluir a partir de características subjetivas vistas como limitações para estudos que
evidenciam a competência e as experiências para reduzir a extensão do viés de
gênero.
A liderança feminina formal e informal inicia um pensamento sobre a
igualdade de gênero (professores e gerentes nas universidades), analisando as
condições estruturais e culturais do contexto sociopolítico, facilitando a mudança
para uma agenda progressiva para pensar sobre questões de gênero no ensino
superior.
Se considerarmos o nível cultural institucional, ele é uma organização
institucional com um contexto em que o gênero é caracterizado por estereótipos
estruturais, que fazem parte da estrutura simbólica que classifica pessoas em
grupos. Tais classificações também impõem áreas específicas de forma natural para
homens

e

mulheres,

com

base

no

tempo

e

no

contexto,

refletindo

predominantemente, a posição transcultural do privilégio dos homens em detrimento
das mulheres.
As posições variam de ser professor para reitor, vice-reitor ou reitor. Existe
uma relação séria com a promoção da equidade de gênero e a conquista de cargos
mais avançados. No entanto, até agora, a pesquisa mostrou uma nova reflexão
quando esses dados destacam as revelações positivas do desempenho das
mulheres em diferentes papéis.
Considerando que as duas universidades escolhidas para realizar este
estudo tiveram reitores de mulheres na sua gestão, a seção a seguir apresenta os
dados recuperados da análise de documentos (estatutos e regulamentos internos,
páginas institucionais e relatórios) que elucidam os espaços assumidos pelos
homens e mulheres nessas instituições.
6.3 DIFERENTES REALIDADES GEOGRÁFICAS E CULTURAIS – UNIVERSIDADE
DO ESTADO DA BAHIA E UNIVERSIDADE DE AVEIRO: ONDE ESTÃO AS
MULHERES

6.3.1 Universidades do Estado da Bahia, UNEB
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UNEB é uma IES pública e, sendo uma autarquia, está ligada ao
Departamento de Educação do Estado. De acordo com a legislação brasileira, as
universidades públicas têm autonomia pedagógica, didática, administrativa e de
gestão, embora em alguns estados, como a Bahia, exista uma dependência
orçamentária porque seus recursos financeiros são decididos pela aprovação na
Assembleia Legislativa da Lei de Orçamento Anual Diretrizes do Estado. Com base
nessa aprovação, o governo reporta recursos para a Universidade através de cotas
durante o ano de validade desta Lei.
A UNEB multi acampar nas estruturas se difere das outras universidades
estaduais pela distribuição dos campi em diferentes regiões do Estado da Bahia.

6.3.2 Mulheres na UNEB

Começamos apresentando dados quantitativos sobre os professores da
UNEB, chamando a atenção para o fato de que há mais mulheres que homens. Em
2017, do total de 2309 funcionários acadêmicos, 60% eram mulheres. Esta diferença
persistiu nos últimos quatro anos, o que nos permite afirmar que ensinar e pesquisar
na UNEB são realizados, principalmente, por mulheres.
A proporção de mulheres é mantida na maioria das categorias de cargos e
salários: Professor, Assistente, Adjunto, Professor Titular, Convidado e Substituto,
como mostrado na tabela 1. No entanto, há uma ligeira diminuição ao longo das filas
acadêmicas, sendo as mulheres 62,4 % dos professores assistentes e 50% dos
professores.
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Tabela 1 - Categorias de professores da UNEB, distribuídos por número e
gênero
Categorias
Mulheres
Homens
TOTAL
Professor Titular

23

50

23

50

46

professor associado

86

55,8

68

44,2

154

204

57,6 150

42,4

354

Professor assistente

476

62,4 287

37,6

763

Conferencista
Professor Substituto
Convidamos

372
207
7
1375

57,8 272
60,7 134
53,8
6
59,4 940

42,2
39,3
46,2
40,6

644
341
13
2315

TOTAL

Fonte: Os dados extraídos SIGP (26

de Outubro

de 2017).

Os dados quantitativos coletados da UNEB sobre o número de mulheres em
diferentes espaços institucionais revelam que:
a) Dos 29 diretores de departamento (deanes), 11 são homens e 18 são
mulheres que lidam com decisões importantes no gerenciamento acadêmico e
administrativo.
b) Nas posições mais elevadas assumidas pelas pessoas que trabalham na
Rectadura e articulam-se diretamente com os Departamentos, existem no total
16 posições, das quais 10 são realizadas por homens e 6 por mulheres, um
fato que confirma que mais homens alcançam posições de topo do que a
mulher.
c) O pessoal técnico e administrativo, de acordo com os dados de 2016
(Anuário 2017), é composto por uma maioria de mulheres, 856 mulheres e 539
homens, que são responsáveis pelo apoio técnico e administrativo de todos os
órgãos (Escritório do Reitor, Secretários Especiais, Departamentos, Colegiados
e outros órgãos institucionais).
d) Quanto ao número de estudantes matriculados nos vários programas
UNEB, existe uma porcentagem de 67% de mulheres atendidas por HE e 33%
de

homens, o

que

mostra que

mais

mulheres estão

matriculadas

na universidade.
e) A classificação de estudantes de graduação por área de conhecimento de
acordo com as áreas de sistematização e bloqueio estabelecidas pelo CNPQ
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nos permite concluir que existe uma grande concentração de mulheres nas
áreas de Ciências Humanas, Ciências Biológicas, Ciências da Saúde e
Ciências Sociais Aplicadas , e uma maior concentração de homens nas áreas
de Engenharia, Ciências Exatas e Ciências da Terra e Agrícola. Estes dados
nos convidam a refletir sobre a construção do conhecimento e de gênero
paradigmas na formação profissional: o que é construído sobre as
características dos (as questões de gênero) masculino e feminino, enraizada
socialmente no pensamento coletivo no

século

21 e que continua a influenciar o

escolhas de programas para homens e d para mulheres .

6.3.3 Universidade de Aveiro

A UA foi criada em 1973 e, no presente, é uma fundação pública de direito
privado. É uma das seis universidades que decidiram, em 2007, mudar o seu estado
jurídico para se tornar uma Fundação, com base na promessa de que o novo
modelo permitiria menos burocracia e uma maior autonomia em termos de finanças
e gestão de recursos humanos. Na verdade, mesmo que a instituição ainda seja
financiada publicamente, 30% de suas receitas podem ser provenientes de fontes
privadas e a Universidade também está usando o direito privado para gerenciar seus
recursos humanos. Isto significa que a instituição tem uma orientação de mercado.

6.7.3.4 Mulheres na UA

A tabela a seguir mostra os dados referentes ao número de professores da
UA, de acordo com sua categoria. Chamamos a atenção para o número quase igual
de mulheres em pesquisa e em maior número sob a categoria de Professor
Assistente.
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Tabela 2 - Número de professores da UA, distribuídos por gênero
Categorias
Wom en
Me
Total
Professor Titular

16

16,5

81

83,5

97

19 26,8

52

73,2

71

Professor associado

32

39

50

61

82

Professor Assistente com

13 40,6

19

59,4

32

Professor assistente

147 50,2 14 6

49,8

293

Professor assistente

61

29

32,2

90

8,9 11 2

91,1

1 23

70

63,6

110

36

63,1

57

Professor Associado com
Agregação

Agregação

67,8

convidado
Investigador

11

Membro da equipe de

40 36,4

pesquisa
Assistente Fellow

21

36,9

De outros

495

360

855

Fonte: Dados coletados no site da UA (outubro de 2017)

Esses dados revelam que:
a) No Conselho de Curadores (o órgão de governança universitário mais alto),
apenas 1 mulher tem um assento em comparação a 4 homens;
b) 16 departamentos são chefiados por homens, sendo no Conselho de
Departamentos, um total de 23 homens e 15 mulheres;
c) Existe uma presença expressiva de 80 mulheres e 42 homens no
desenvolvimento

de

atividades

e

serviços, fato

que merece maiores

informações sobre os programas de treinamento adquiridos por esses
funcionários;
d) Dos 855 professores, 495 são homens e 360 mulheres, embora em algumas
categorias, de acordo com o quadro acima, há uma pequena maioria de
mulheres nas categorias de Professor Assistente e Professor Assistente
Convidado.
e) No que diz respeito ao acesso dos alunos a todos os programas de
treinamento e todos os ciclos de estudo, os dados revelam uma porcentagem
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de 52% das mulheres e 48% dos homens, considerando o acesso a todos os
cursos universitários .

6.4 DIFERENTES IES E UM PONTO CONVERGENTE RELEVANTE: AMBAS
TIVERAM MULHERES REITORAS

Seguindo os dados apresentados aqui, é possível ver que, embora exista
uma composição de gênero bastante diferente em cada universidade, ambos
tiveram em sua história uma mulher reitora. Na UNEB, a Professora Ivete Alves do
Sacramento (1998-2005), professora de Literatura foi pioneira como mulher negra
para assumir por dois períodos consecutivos, por meio da eleição direta, a reitoria da
maior Universidade Estadual da Bahia. Na UA, a professora Maria Helena Nazaré
(janeiro de 2002 a fevereiro de 2010) e a professora Maria Isabel Lobo de Alarcão e
Silva Tavares (julho de 2001 a janeiro de 2002) foram também as primeiras
mulheres reitoras em Portugal.
Com base em entrevistas em profundidade, sustentadas em uma
metodologia de história de vida, foi possível perceber que, apesar das diferenças
entre as duas universidades, existem características comuns identificadas por todos
como facilitador da sua ascensão ao topo. As três mulheres referiram a importância
de começar a trabalhar com papéis de ensino e passar por outras funções de
gerenciamento como Deans:

Os dois reitores tinham um caminho típico na instituição. Nós
entramos como assistentes, obtivemos o nosso doutorado e
professores, publicamos, tivemos uma carreira profissional normal, já
fomos professores cheios quando nos tornamos recto . Nós também
fomos vice-reitores. Eu t não é uma condição essencial, mas ajuda
muito (reitor portugues).
Eu era diretor do meu departamento, diretor de colégio e diretor
do centro de educação , sempre fui eleito e reeleito (reitor brasileiro).

Realizar

esses

papéis

foi

importante

porque eles tiveram atividades

administrativas e de liderança, mas também porque se tornaram mais visíveis, tendo
o respeito e a consideração de seus colegas também foi mencionado por todos:

A professora Helena Nazaré, era uma pessoa sempre muito
prestigiada. Ela obteve seu doutorado do Imperial College e ela
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estava desenvolvendo pesquisas em engenharia que é prestigiada
na universidade (reitor Português).
Foi um legado primeiro para compor esta universidade, todos os
processos de acreditação, colocar os cursos novos e antigos
adequados para serem avaliados pelo conselho estadual de
educação e de acordo com a legislação, nem a equipe da própria
universidade tem visão de nosso papel na gestão (reitor brasileiro).

No entanto, mais relevante do que ser reconhecido, foi o apoio de homens
com cargos de prestígio no meio acadêmico:
Como você conhece essa universidade, eles tiveram grandes reitores
que tentaram promover mulheres para cargos de administração. Eu
era reitor por um convite direto de dois reitores anteriores.Desde
que recebi o apoio da SE ex-reitores, eles deram a mensagem de
que eram pessoas que estavam confiável e muito capaz de ta rei da
universidade para desenvolver (reitor de português).

Às vezes, o apoio era o resultado dos homens que não queriam assumir a
posição somado à coragem feminina para a disputa: "Ele me disse:" Vá em frente e
dispute o cargo‖. Ele temia não poder ganhar a eleição‖ (reitor brasileiro).
Tanto na UNEB quanto na UA, universidades geridas por mulheres, as
experiências que estas reitoras viveram na vida diária, precisam ser sinalizadas
como um é poder feminino. Essas histórias não só incentivam mais estudos e
pesquisas no campo, como também encorajam as mulheres que fazem parte da
comunidade acadêmica a alcançar posições que são importantes em termos de
tomada de decisão institucional, bem como políticas nacionais de Ensino Superior.
As preocupações com as questões de gênero no Ensino Superior,
enfocando particularmente o acesso das mulheres à universidade e, mais tarde, a
limitação das mulheres para conseguir cargos proeminentes na instituição, nos
permite concluir que, embora o gênero feminino seja tomado como um fenômeno
nas instituições, visível nos estudos e na participação em estudos de pósgraduação, o trabalho junto aos professores e pesquisa, e em aspectos individuais
com

base em

mérito

para

essas preocupações não são fortes

acessar outras
o

suficiente

posições

para desmistificar

institucionais,
as

forças

androcêntricas na universidade.
O gênero é, de fato, uma representação legitimada de para ocupar cargos
de poder em que as representações culturais não incluem as mulheres
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nessas posições, incidem num grande desafio para as mulheres, diante da
possibilidade de estas acessarem posições de poder, considerando o fator
social perpetuado pelas desigualdades de gênero.
No entanto, este estudo revela que há características comuns que facilitam o
acesso das mulheres a cargos superiores em universidades, em diferentes
contextos nacionais. Ser capaz de desempenhar funções de gestão, sendo
reconhecido como uma acadêmica de prestígio por seus colegas e, especialmente,
com o apoio de seus colegas do sexo masculino, parecem ser características
essenciais para serem elegíveis para um cargo de reitora.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
(...) Marca o lugar das pessoas na organização, as
pessoas não são despersonalizadas, tem história e
essa história visibilizada é levada em consideração.
(JOANA, 2018)

Nossas referências familiares e as influências externas dos diferentes
espaços de aprendizagem percorridos, somadas às inquietações diante do mundo
nos impulsionaram a elaborarmos perguntas de partida e traçarmos de forma
sistemática a busca por respostas, assim sendo: Quais conhecimentos oriundos da
trajetória de vida e experiência na gestão universitária foram construídos pela
pesquisadora encarnada? E como tais conhecimentos singularizam o meu objeto de
estudo nesta tese?
O mapa abaixo expressa a trajetória narrada e nos leva para a segunda
seção na qual traduzimos as imbricações dessas construções para a discussão
sobre governaça universtária e gênero a seguir.
Figura 7 - Mapa trajetória de vida pessoal e profissional: Pesquisadora
Encarnada

Elabrodado por Lúcio Conceição (2017)
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A partir da narrativa sobre a pesquisadora encarnada, a montagem do
26

mapa

foi feita por outro autor27, utilizando a ferramenta CmapTools28. Nesse

movimento de troca, com a intervenção de um segundo sujeito que se colocou para
leitura e analise cognitiva da minha trajetória, traduzindo-a em mapa conceitual, foi
possível ―olhar-me‖ não só a partir do olhar do outro, mas perceber a grande teia de
relações que estabeleci ao longo da vida bem como os enlaces nessa teia com o
objeto de pesquisa sobre gênero e governança universitária.
Como seres de relações, a ciência se produz também pela expressão da
realidade de mulheres que com suas trajetórias e histórias tão singulares, carregam
fatos, convivências, contextos e culturas construídas em todos os espaços e tempos
históricos, político, familiar e educacional vividos.
Ser de relações e não só de contatos, não apenas está no mundo, mas com
o mundo. ―Estar com o mundo, resulta de sua abertura à realidade, o que o faz ser o
ente de relações que é‖ (FREIRE, 2009, p. 47). Nesta senda, assim reavivamos a
importancia do ser mulher e estar no lugar da gestão como reiterado por uma das
reitoras da pesquisa que é preciso: ―o cuidado com as pessoas, com o ambiente,
com o diálogo, eu entendo que são marcas femininas e são marcas qualificadoras
da organização‖ (Joana, 2018).
Enquanto pesquisadora encarnada imbricada no processo de gestão, vê-se
que a construção do objeto de pesquisa sobre gênero e gestão constituiu-se a partir
da minha trajetória pessoal e profissional, marcada pela afinidade com o trabalho de
liderança desenvolvido na Universidade, assim, concordando com Souza (2007, p.
63), quando afirma que: ―toda vivência, ainda que singular e autorreferente, situa-se
também num contexto histórico e cultural‖.
Com o intuito de compreender o contexto histórico e cultural das reitoras a
partir das especificidades da governança exercida por mulheres nas universidades
estaduais da Bahia, definimos como percurso metodológico a adoção de
procedimentos de pesquisa com abordagem qualitativa e utilizamos como
instrumentos de coleta, a pesquisa documental, subtraindo dados dos documentos
26

Existem vários conceitos sobre mapas conceituais, todos muito semelhantes, por
exemplo, Amaretti e Tarouco (2000), dizem que os mapas conceituais são uma representação do
conhecimento sob este formato, no qual os conceitos são organizados de forma relacional e modular,
em classes e subclasses, ou seja, uma maneira alternativa de estruturar a informação, que nos
representam os conceitos e seus arcos ou ligações, representam as relações entre os conceitos.
27
Lúcio André A. da Conceição-Doutorando pelo DMMDC - UFBA/ UNEB/ IFBA/ UEFS/ SENAI
28
Software que permite a construção de mapas conceituais para representação de modelos de
conhecimentos.
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institucionais encontrados na internet (regimento interno, estatutos e Planos de
Desenvolvimento Institucionais) das universidades públicas estaduais da Bahia e
entrevistas com as mulheres que ocuparam o cargo de reitoras nessas instituições.
A fim de subsidiar teoricamente o campo empírico, adentramos as
discussões sobre Gênero, trazendo a teoria das tecnologias de gênero de Tereza de
Lauretis para compreendermos o gênero, enquanto uma representação. Sobre
universidade, buscamos identificá-la enquanto locus de produção e difusão de
conhecimentos, que historicamente tem sua gestão influenciada fortemente pelos
princípios definidos pelo Estado e que, mesmo constitucionalmente o Brasil gozando
de autonomia didático-cientifica e administrativa, acaba por reproduzir as relações
de poder e o androcentrismo presente na sociedade.
Buscamos no conceito de governança, enquanto processo que abarca tanto
as relações politicas, econômicas, sociais e culturais e administrativas da
universidade em seu interior e em relação com os espaços externos, revelar a
importância da gestão desenvolvida por mulheres para garantia da boa governança
universitária.
As características encontradas nos documentos institucionais para o cargo
de reitor coadunam-se com aquelas voltadas para o comando, a ordem, a direção, a
representação e a decisão, ações comumente assumidas e naturalizadas para
homens. Na contramão dessa lógica, as reitoras entrevistadas demonstraram ter
desenvolvido no ato da gestão essas e também outras competências, como:
resistência, dialogicidade, preocupação com as relações humanas e o bom trato
político na conciliação de processos internos e externos. Desta senda, podemos
afirmar que as ―marcas‖ ou competências construídas ao longo da vida, apreendidas
em espaços multirreferenciais foram construídas no cotidiano social, educacional,
político, econômico e cultural (BURNHAM, 2012) e estas são levadas para o âmbito
da gestão universitária.
As reflexões sobre universidade e gestão pública apontam para a
importância de reiterarmos os princípios democráticos de participação da
comunidade acadêmica nas decisões institucionais. Os estudos evidenciam cada
vez mais as conexões da universidade com a sociedade, uma vez que cabe-lhe a
formação de profissionais, o desenvolvimento de pesquisas e a extensão
universitária. Mesmo que historicamente o Estado tenha infuenciado a gestão das
universidades, novos desafios têm sido apontados para essa velha instituição na
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direção desta afirmar-se, enquanto instituição com responsabilidades educacionais,
políticas e de formação humanitária, atuando para além de seu território geográfico,
mas com efetiva repercussão mundial, a exemplo, das suas relações para
internacionalização e da utilização eficaz das novas tecnologias de comunicação e
informação.
No terceiro capítulo, levantamos as reflexoes sobre gênero no ensino
superior a partir da análise do percurso das mulheres, podemos verificar que na
Hierarquia universitária o número de mulheres que ingressam como estudantes na
graduação não se mantêm na mesma proporção ao analisarmos o número daquelas
que chegam a cargos de comandos na instituição, fenomeno que nos aponta para
uma realidade que reforça a construção social e difusão das diferenças a partir da
superposição das funções de mando por homens o que nos leva à refexão sobre o
feminino e o masculino no mundo do trabalho, aqui, especificamente, na
universidade. Neste capítulo, as Contribuições de Teresa de Lauretis ao traduzir as
tecnologias de Gênero na perspectiva das representações coaduna-se com a
realidade apontada na pesquisa.
A fim de analisarmos a universidade, apresentamos o lócus da pesquisa, ou
seja, as univesidades públicas estaduais da Bahia, trazendo o desenho de suas
Estruturas e Funcionamento, com recorte para as características do Cargo máximo
da reitoria e as competências de quem a ocupa. Confrontando os dados referentes
às funções do reitor, encontrados nos documentos institucionais analisados, com as
falas das reitoras podemos concluir que as funções assumidas por elas exigiram
uma postura mais rigida, por vezes, assumidas como postura masculina, para
conquista do respeito de seus pares, para legitimação da função exercida, como
forma de resitência a uma dinâmica androcentrica historicamente estabelecida pela
sociedade.
No capítulo sobre governança e gestão universitária, perpassamos pelos
conceitos de Administração e Gestão pública nos quais a influência das ciências
modernas como a psicologia social e o processo de globalização contribuiram para a
mudanças de perspectivas dando origem ao termo Governança, enquanto evolução
dos conceitos de administração e gestão universitária. Dessa forma, e trazendo para
o debate as questões de genero, defendemos que a Governança universitária está
para as gestoras que na prática assumem as competencias de "reitor" (termo
utilizado em todos os ducmentos institucionais analisados).

179

Para reitermos a afirmação acima de que a governança universitária é coisa
de mulher, trouxemos no capítulo V, o protagonismo das mulheres reitoras nas
universidades estaduais da Bahia, fruto das entrevistas realizadas, as falas
traduzem História de vida e influência familiar de mulheres que tiveram como
exemplo de vida outras mulheres da família como mães e tias também professoras,
percursos formativos na universidade que evidenciaram uma escalada conquistada
pela competência técnica e política, assumindo desde a coordenação de projetos,
perpassando por coordenaçãoo de colegiados, direção de departamentos, proreitorias, vice-reitorias e por eleição direta à reitoria.
Na escalada à reitoria, traduzimos o Protagonismo das mulheres reitoras na
gestão pública universitária, na qual as especificidades da gestão centram-se em
ações pioneiras implantadas na universidade como; ampliação de cursos, coragem e
determinação para implantação de ações afirmativas, produção de documentos
institucionais, inovação e implantação de Gestão descentralizada, liderança de
pessoas e processos além de grande articulação política, tudo isso, traduzidas pela
consciência da construção de seres ―encarnadas: mulheres gestoras.
E finalmente, a fim de retratar a articulação entre as temáticas gênero e
gestão no ensino superior, onde gênero se traduz numa categoria analitica das
relações de poder, mostramos os indices, como o avanço da escolaridade entre as
mulheres se ampliou, tornando-as mais competitivas e capazes de enfretar
resistências

e

preconceitos,

aumentando

a

presença

em

setores

antes

impermeáveis no último capítulo com o resultado de um subprojeto desenvolvido em
Portugal, durante o estágio doutoral que apontou a participação feminina nas
universidades de Aveiro-pt e UNEB – BR.
Concordando com a teoria das tecnologias de Gênero de Lauretis, os dados
desta pesquisa ressaltam que gênero deve ser encarado como uma força pessoalpolítica tanto negativa, quanto positiva. Ou seja, as mulheres reitoras construiram e
constroem-se protagonistas no processo da governança tanto ao assumirem uma
representação quanto da sua autorrepresentação de poder na universidade.
Nesta

viagem,

muitos

―lugares‖

ainda

precisam

ser

desvendados,

conhecidos, principalmente as pessoas e suas marcas. O que importa na
contemporaneidade a meu ver, é que estamos diuturnamente com ―os pés na
estrada‖ e, enquanto pesquisadores (as) encarnados (as), construindo o nosso ―jeito
de caminhar‖ ou tecnicamente falando, definimos uma metodologia de pesquisa

180

alicerçada num percurso metodológico colaborativo ou não. O que nos potencializa
são as energias do bem, canalizadas para uma ciência corporificada e dinâmica
com e para a sociedade.
Considerando a essência das entrevistas e as discussões teóricas aqui
trazidas que antecederam a pesquisa de campo, concluo que os enlaces entre a
governança universitária aqui compreendida como o processo complexo de análise
crítica da realidade social, de planejamento, execução, avaliação das atividades
acadêmicas e administrativas e de gestão se entrecruza com as relações de gênero
na dimensão de sua construção histórica onde, o lugar de poder assumido pelas
mulheres na reitoria das Universidades, passa por um exercício constante de análise
das dimensões externas (políticas, econômicas e educacionais, de autonomia
universitária, relações institucionais, interinstitucionais e internacionais), nas quais
o(a) gestor(a) possui uma grande responsabilidade na tomada de decisões que
respondam às demandas da sociedade e esta anterior às dimensões externas,
precisa ver-se mulher, carne, sentimento, afeto, desejos, que possui demarcada
uma raça, uma classe e que esta relação se corporeifica em seus fazeres diários,
como também no seu trabalho de gestão.
Na governança, a gestora possui um papel fundamental e por si o processo
exige uma postura democrática, a utilização de metodologia dialógica de elaboração,
acompanhamento e avaliação dos planos institucionais, a liderança para o
engajamento da comunidade acadêmica e externa nas tomadas de decisões, a
capacidade de liderar grupos heterogêneos, além da competência técnica para
compreender e acompanhar o orçamento e sua execução, de acordo com a
legislação brasileira. Para tanto, uma postura técnica, política e concilidadora são
preponderantes.
Diante do exposto, a universidade, enquanto lócus de produção e difusão de
conhecimentos científicos sobre gênero e gestão, se contradiz ao reproduzir nas
relações de gestão interna, as práticas androcêntricas e misóginas estruturadas na
sociedade.
A governança pública universitária aqui tomada como objeto de pesquisa, é
uma temática que merece um olhar para além do desenvolvimento de estratégias
meramente técnicas, mas a partir da contribuição de quem a vive ou a vivenciou no
cotidiano, relacioná-la e valorizá-la, considerando os princípios da relação do
sujeito/ser

(sua

trajetória

na

construção

do

conhecimento)

com

o

seu
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fazer/experiência (estratégias de gestão) que refletidas, promovem a produção
científica.
As mulheres reitoras que em suas entranhas romperam a lógica
androcentrica e chegaram ao cargo máximo de uma instituição social fulcral para o
desenvolvimento da sociedade, acabam sinalizando uma discussão para a
universidade, enquanto espaço de produção e difusão de conhecimentos, que se
transforma constantemente e se reorganiza passando de uma função de
transmissora do conhecimento para funções de reconstrução, de crítica e de
produção de conhecimento novo (NOVOA, 2000).
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ANEXOS
ANEXO I-Estado da Arte: Mulheres gestoras e gestoras universitárias
Com o objetivo de mapear as dissertações e teses produzidas no período entre
2010-2013 sobre mulheres gestoras, gestoras universitária na Bahia, levantamos os
principais títulos e resumos disponíveis na base de dados da Coordenação de
Aperfeiçoamento de Pessoal do Ensino Superior – CAPES do Ministério da
Educação - MEC que mais se aproximaram da temática inicial do projeto de
pesquisa intitulado ―Mulheres gestoras na Bahia: marcas de suas trajetórias nas
políticas públicas de estado‖.
Não foram encontradas dissertações ou teses que contemplassem a discussão com
todas as palavras - chaves da proposta inicial da pesquisa. Para chegarmos aos
dados necessários, buscamos inicialmente os títulos a partir da palavra ―mulher‖ e
de forma generalizada verificamos que no ano de 2011 há uma grande concentração
de trabalhos sobre gênero que destaca a mulher nas mais variadas dimensões: em
situações de violência, nas relações de trabalho, na ascensão social, nas relações
com o gênero masculino, nos discursos e na literatura.
Outro dado importante é que os trabalhos basicamente eram focados nas areas do
conhecimento: educação, saúde, meio ambiente, trabalho, economia, dentre outras.
São teses e dissertações elaboradas em todo o Brasil, geograficamente em
diferentes regiões, o que descaracteriza a territorialidade e concentração da
produção sobre a temática específica ―Mulher‖ em poucos espaços do país.
Destacamos no quadro abaixo, oito títulos e seus respectivos resumos sendo cinco
dissertações de Mestrado e três teses de Doutorado por considerá-los mais
próximos das reflexões necessárias para a produção da tese em curso.
Titulos por Autor e Ano
1. O gênero feminino e as práticas de gestão: um estudo de caso numa empresa
familiar (MESTRADO) WINTER, LILIAN ESTER, 20011
2. Mulher e política: a trajetória de uma feministabaiana nos redutos de poder
(MESTRADO)
SOUZA, SILVANA OLIVEIRA, 2011
3. Re)significações da mulher política na mídia:memória, corpo, territorialidade
(MESTRADO)
LIMA, FERNANDA FERNANDES PIMENTA DE ALMEIDA, 2011
4. Participação política da mulher em cargosdecisórios do poder público municipal
de SãoMiguel do Oeste/sc (DOUTORADO)
ORO, MARA, 2011
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5. A discriminação no discurso: a categorizaçãoda mulher sob o enfoque da
linguística sistêmico-funcional (MESTRADO)
SANTOS, CLAUDIA MOREIRA DOS.,2011
6. Lugar de mulher é na política: recrutamento ecarreiras políticas em sergipe
(MESTRADO)
SANTOS, VANDERSON DE GOIS,2012
7. As carreiras femininas no espaço contemporâneo:trajetórias e perspectivas de
mulheresprofissionais brasileiras (DOUTORADO)
ANDRADE, JULIANA OLIVEIRA
8. O princípio da igualdade em gênero e aparticipação das mulheres nas
organizações sindicais de trabalhadores (DOUTORADO) THOME, CANDY
FLORENCIO, 2012 Fonte: CAPES (http://capesdw.capes.gov.br/?login-urlsuccess=/capesdw/)
Após analise dos resumos dos trabalhos acima identificados não podemos tecer
comentários mais profundos acerca das pesquisas realizadas sem a leitura do
trabalho na integra uma vez que a superficialidade dos resumos não nos permite
compreender a problemática que incentivou a produção, identificar com precisão a
metodologia utilizada e tampouco reconhecer a importância sem acesso aos os
resultados alcançados e sua análise pelos autores. Como metodologia, a maioria
realizaou estudos de casos e grupos focais com mulheres.
A temática apresenta-se em todos os textos reiterando a dualidade discriminaçãovisibilidade do gênero feminino nos contextos social, político, econômico e
educacional.
Quanto às linhas de pesquisa perpassam os direitos humanos e sociais, gênero,
gestão de pessoas, comportamento organizacional, trabalho, Dinâmicas
Institucionais, Políticas Públicas e Poder.
Portanto,o levantamento realizado e a leitura dos resumos e das obras na íntegra,
nos impulsiona na busca de bases para a trabalho com o intuito de verificarmos a
produção nacional e internacional existente e trilharmos o nosso caminho na
construção da tese que venha corroborar com a discussão sobre Mulheres gestoras
e gestão universitaria na Bahia.
Abaixo segue a lista das demais produções encontradas que estão relacionadas
com a temática mulher:
ABECASSIS, BIANCA LADISLAU. AS CONDIÇÕES DE TRABALHO DOS
CUIDADORES DE IDOSOS FRAGILIZADOS EM MANAUS ' 01/10/2011 138 f.
MESTRADO ACADÊMICO em SERVIÇO SOCIAL Instituição de Ensino:
UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS Biblioteca Depositária: BIBLIOTECA
DA UFAM
INHO, ANDREA AZEVEDO. MULHERES E CARREIRAS POLÍTICAS NO PODER
EXECUTIVO: REPRESENTAÇÃO E GÊNERO NAS ELEIÇÕES ESTADUAIS E
MUNICIPAIS BRASILEIRAS ' 01/06/2011 147 f. MESTRADO ACADÊMICO em
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CIÊNCIA POLÍTICA Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA Biblioteca
Depositária: BIBLIOTECA CENTRAL DA UNB
LOPES, NOEMIA DE FATIMA SILVA. GÊNERO E PODER NA PASTORAL
COMUNITÁRIA CATÓLICA DE SOLEDADE. ' 01/07/2011 152 f. MESTRADO
ACADÊMICO em ECONOMIA DOMÉSTICA Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE
FEDERAL DE VIÇOSA Biblioteca Depositária: BIBLIOTECA CENTRAL DA UFV E
SETORIAL DO DEPARTAMENTO
SENA, ANA LUCIA DA SILVA. GÊNERO, RAÇA E AÇÃO AFIRMATIVA NO MATO
GROSSO DO SUL: UMA EXPERIÊNCIA BRASILEIRA ' 01/05/2011 174 f.
MESTRADO ACADÊMICO em CIÊNCIAS SOCIAIS Instituição de Ensino:
PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE SÃO PAULO Biblioteca Depositária:
PUCSP
SILVA, ELIZABETE RODRIGUES DA. AS MULHERES NO TRABALHO E O
TRABALHO DAS MULHERES: UM ESTUDO SOBRE AS TRABALHADORAS
FUMAGEIRAS DO RECÔNCAVO BAIANO ' 01/03/2011 251 f. DOUTORADO em
ESTUDOS INTERDISCIPLINARES SOBRE MULHERES, GÊNERO E FEMINISM
Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA Biblioteca Depositária:
BIBLIOTECA ISAÍAS ALVES
SOUSA, JULIANA. AS MULHERES TRABALHADORAS EM LUTA PELOS
ESPAÇOS DE PODER NO SINDICATO DOS METALÚRGICOS DO ABC C '
01/06/2011 165 f. MESTRADO ACADÊMICO em SOCIOLOGIA Instituição de
Ensino: UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO CARLOS Biblioteca Depositária:
BIBLIOTECA COMUNITÁRIA DA UFSCAR
MAGALHAES, MARIA DA CONCEICAO MONTEIRO DE. POLÍTICA E EDUCAÇÃO:
A CONTRIBUIÇÃO FEMININA NO PODER LEGISLATIVO EM TERESÓPOLIS '
01/02/2011 274 f. MESTRADO ACADÊMICO em EDUCAÇÃO Instituição de Ensino:
UNIVERSIDADE CATÓLICA DE PETRÓPOLIS Biblioteca Depositária: UCP
RIBEIRO, MARIA ROSA DORIA. RELAÇÕES DE PODER NO FEMINISMO
PAULISTA - 1975 A 1981 ' 01/08/2011 336 f. DOUTORADO em HISTÓRIA SOCIAL
Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO Biblioteca Depositária: SBD
/ CAPH
CLEMENTE, MARCOS EDILSON DE ARAUJO. IMAGENS DO CANGAÇO:
RELAÇÕES DE PODER E CULTURA POLÍTICA NO TEMPO DE LAMPIÃO
(1916/1938). ' 01/10/2011 246 f. DOUTORADO em HISTÓRIA SOCIAL Instituição de
Ensino: UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO Biblioteca Depositária:
IFCS
SOUZA, JUSSARA MARIA SANTOS DE. PODER PÚBLICO E SOCIEDADE NAS
AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA: O PROJETO MULHERES DA PAZ, EM
SALVADOR/BA. ' 01/09/2011 109 f. MESTRADO PROFISSIONAL em
DESENVOLVIMENTO E GESTÃO SOCIAL Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE
FEDERAL DA BAHIA Biblioteca Depositária: CIAGS
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LIMA, CLEITON EUZEBIO DE. AS NOMEAÇÕES PARA O PODER EXECUTIVO
NO BRASIL A PARTIR DE UMA PERSPECTIVA DE GÊNERO ' 01/08/2011 111 f.
MESTRADO ACADÊMICO em CIÊNCIA POLÍTICA Instituição de Ensino:
UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA Biblioteca Depositária: BIBLIOTECA CENTRAL DA
UNB
LIMA, WAMBERTO QUEIROZ DE. GÊNERO E PODER: O PASTORADO
FEMININO
NA IGREJA BATISTA ' 01/08/2011 136 f. MESTRADO ACADÊMICO em CIÊNCIAS
DAS RELIGIÕES Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE FEDERAL DA
PARAÍBA/JOÃO PESSOA Biblioteca Depositária: BIBLIOTECA CENTRAL DA
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA
SCHEFLER, MARIA DE LOURDES NOVAES. MOVIMENTO(S) NA ROÇA:
MULHERES, ESTRATÉGIAS DE LUTA E DE REPRODUÇÃO NO MEIO RURAL '
01/08/2011 375 f. DOUTORADO em CIÊNCIAS SOCIAIS Instituição de Ensino:
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA Biblioteca Depositária: FFCH - ISAIAS
ALVES
CORREA, RAIMUNDA DE NAZARE FERNANDES. GÊNERO, SABER E PODER:
MULHERES NAS ENGENHARIAS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ '
01/11/2011 18 f. MESTRADO ACADÊMICO em DESENVOLVIMENTO
SUSTENTÁVEL DO TRÓPICO ÚMIDO Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE
FEDERAL DO PARÁ Biblioteca Depositária: BIBLIOTECA JOSÉ MARCELINO DA
COSTA
SILVA, FLAVIANE CRISTINE TROGLIO DA. EMPODERAMENTO EM UM GRUPO
DE MULHERES DO MUNICÍPIO DE ENTRE RIOS DO SUL (RS) ' 01/12/2011 68 f.
MESTRADO PROFISSIONAL em SAÚDE E GESTÃO DO TRABALHO Instituição de
Ensino: UNIVERSIDADE DO VALE DO ITAJAÍ Biblioteca Depositária: UNIVALI
SANTOS, WANDERLEIA ALVES DOS. GÊNERO E MOVIMENTO SINDICAL NO
NORTE DE MINAS A PARTICIPAÇÃO DE MULHERES TRABALHADORAS
RURAIS NO SINDICATO DE TRABALHADORES RURAIS DE FRANCISCO SÁ MG ' 01/03/2011 142 f. MESTRADO ACADÊMICO em DESENVOLVIMENTO
SOCIAL Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS
Biblioteca Depositária: BIBLIOTECA CENTRALDA UNIMONTES
PEREIRA, DALVA DE OLIVEIRA COSTA. O LUGAR, A PRESENÇA E O
TRATAMENTO DADO AS MULHERES NO LIVRO DIDÁTICO DA EJA: ESPAÇO
NEGADO, ESPAÇO REIVINDICADO ' 01/08/2011 100 f. MESTRADO ACADÊMICO
em EDUCAÇÃO Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS
Biblioteca Depositária: BIBLIOTECA CEDU
MORAIS, FERNANDA RODRIGUES CHAVES. INTERFACE DA SEXUALIDADE NO
PROCESSO DE PARTURIÇÃO: PERSPECTIVA DE MULHERES ' 01/03/2011 110 f.
MESTRADO ACADÊMICO em ENFERMAGEM Instituição de Ensino:
UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO Biblioteca Depositária: ZAÍRA
CINTRA VIDAL - REDE SIRIUS/UERJ
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SANTOS, VERA MARIA DOS. A MULHER DE POSSES E A INSTRUÇÃO
ELEMENTAR NA CAPITANIA DE SERGIPE DEL REY NOS ANOS SETECENTOS '
01/10/2011 270 f. DOUTORADO em EDUCAÇÃO Instituição de Ensino:
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE Biblioteca Depositária:
BICEN
RIBEIRO, CRISTIANE GALVAO. CONSEQUÊNCIAS PSICOSSOCIAIS DA
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA EM MULHERES: UM ESTUDO PSICOSSOCIOLÓGICO '
01/02/2011 216 f. DOUTORADO em PSICOLOGIA (PSICOLOGIA SOCIAL) UFPBJ.P. - UFRN Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA/JOÃO
PESSOA Biblioteca Depositária: BIBLIOTECA CENTRAL DA UNIVERSIDADE
FEDERAL DA PARAÍBA
ORO, MARA. PARTICIPAÇÃO POLÍTICA DA MULHER EM CARGOS DECISÓRIOS
DO PODER PÚBLICO MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO OESTE/SC. ' 01/03/2011
110 f. MESTRADO PROFISSIONAL em GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS
Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE DO VALE DO ITAJAÍ Biblioteca
PUIATI, TATIANE CRISTINA FRANCO. POSSIBILIDADES E DESAFIOS NA
CARREIRA DE MULHERES EM CARGOS DE COMANDO NO GOVERNO DE
MINAS GERAIS ' 01/05/2012 109 f. MESTRADO PROFISSIONAL em
ADMINISTRAÇÃO Instituição de Ensino: FACULDADE DE ESTUDOS
ADMINISTRATIVOS DE MINAS GERAIS Biblioteca Depositária: FEAD
ANDRADE, REGINA LYDIA ROCHA DE. O PROTAGONISMO DAS MULHERES
NAS FAMÍLIAS CONTEMPORÂNEAS ' 01/06/2011 238 f. MESTRADO
ACADÊMICO em SERVIÇO SOCIAL Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE
EST.PAULISTA JÚLIO DE MESQUITA FILHO/FRANCA Biblioteca Depositária:
FACULDADE DE CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS - UNESP/FRANCA
FERNANDES, JULIANA. MULHER E POLÍTICA: A EXPERIÊNCIA VIVIDA DE
MULHERES NO EXERCÍCIO DO PODER POLÍTICO ' 01/11/2012 145 f.
MESTRADO ACADÊMICO em PSICOLOGIA Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE
DE FORTALEZA Biblioteca Depositária: UNIVERSIDADE DE FORTALEZA
BARBOSA, CLAUDIA DE FARIA. DIÁLOGOS COM AS MULHERES NA POLÍTICA
LOCAL BAIANA: FAMÍLIAS, TRADIÇÕES E REPRESENTAÇÕES ENTRE O
PÚBLICO E O PRIVADO, 2009-2012 ' 01/12/2012 360 f. DOUTORADO em FAMÍLIA
NA SOCIEDADE CONTEMPORÃNEA Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE
CATÓLICA DO SALVADOR Biblioteca Depositária: UCSAL/CAMPUS FEDERAÇÃO
SOUZA, SILVANA OLIVEIRA. MULHER E POLÍTICA: A TRAJETÓRIA DE UMA
FEMINISTA BAIANA NOS REDUTOS DE PODER (1929-1990) ' 01/05/2011 176 f.
MESTRADO ACADÊMICO em ESTUDOS INTERDISCIPLINARES SOBRE
MULHERES, GÊNERO E FEMINISM Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE
FEDERAL DA BAHIA Biblioteca Depositária: ISAIAS ALVES - FFCH/UFBA
ALMEIDA, DANIELA SILVA DA CONCEICAO. (RE)PENSANDO AS RELAÇÕES DE
GÊNERO E TRABALHO: MULHERES EM CARGOS DE CHEFIA NA PETROBRÁS
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E O PROGRAMA PRÓ-EQUIDADE DE GÊNERO ' 01/07/2011 133 f. MESTRADO
ACADÊMICO em PSICOSSOCIOLOGIA DE COMUNID.E ECOLOGIA SOCIAL
Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO Biblioteca
Depositária: CFCH
RODRIGUES, GISLAINE TELES. FATORES DE INFLUÊNCIA NA ASCENSÃO
PROFISSIONAL DE MULHERES A CARGOS-CHAVE EM ORGANIZAÇÕES
BRASILEIRAS ' 01/02/2011 99 f. MESTRADO ACADÊMICO em ORGANIZAÇÕES E
DESENVOLVIMENTO Instituição de Ensino: CENTRO UNIVERSITÁRIO
FRANCISCANO
DO
PARANÁ
Biblioteca
Depositária:
FAE
CENTRO
UNIVERSITÁRIO
GONCALVES, TAMARA BASTOS. "MULHERES NO PODER: UMA REFLEXÃO
SOBRE A PARTICIPAÇÃO FEMININA EM ESPAÇOS HISTORICAMENTE
MASCULINIZADOS , ' 01/05/2011 111 f. MESTRADO ACADÊMICO em
SOCIOLOGIA
Instituição
de
Ensino:
UNIVERSIDADE
FEDERAL
DA
PARAÍBA/JOÃO PESSOA Biblioteca Depositária: BIBLOTECA CENTRAL DA UFPB
MELO, DELAINE CAVALCANTI SANTANA DE. ABORTO LEGAL E POLÍTICAS
PÚBLICAS PARA MULHERES : INTERSEÇÕES, CONSTRUÇÃO, LIMITES '
01/09/2011 204 f. DOUTORADO em SERVIÇO SOCIAL Instituição de Ensino:
UNIVERSIDADE FEDERAL
BIBLIOTECA CENTRAL UFPE

DE

PERNAMBUCO

Biblioteca

Depositária:

COSTA, ANDREIA DAMASCENO. O FUNDO CONSTITUCIONAL DE
FINANCIAMENTO DO NORTE E A MULHER EMPREENDEDORA COMO
ALAVANCA PARA O DESENVOLVIMENTO REGIONAL ' 01/08/2012 74 f.
DOUTORADO em CIÊNCIAS AGRÁRIAS Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE
FEDERAL RURAL DA AMAZÔNIA Biblioteca Depositária: UFRA/EMBRAPA
MENEZES, CECILIA MARIA DE ALENCAR. ITINERÂNCIAS DE VIDA/FORMAÇÃO
DE

CARMEN

TEIXEIRA

E

ATIVIDADE

PROFISSIONAL

NA

EDUCAÇÃO

VISIBILIZADAS PELAS LENTES DE GÊNERO ' 01/12/2011 207 f. DOUTORADO
em EDUCAÇÃO Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
Biblioteca Depositária: BIBLIOTECA ANÍSIO TEIXEIRA
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ANEXO II Categorização das falas das mulheres reitoras quanto as especificidades
da governança universitária

FALAS
ESPECIFICIDADES
E1- Causou muito desconforto (...) de uma hora para outra o cara abre o olho e
Resistência
oxe vê aquela mulher ali, neguinha pequena mandando e desmandando na minha
universidade... Não é fácil as pessoas absorverem isso não (Clara)
E3- Na condição de reitora de ser mulher enfrentando desafios de uma Reitoria
tinha tido uma reitora anterior professora, eu enfrentei desafios e inúmeros
desafios relativos ao funcionamento da instituição pela dificuldade financeira
pelos projetos de congregar uma comunidade plural, mas, nunca senti
discriminação por estar assumindo cargo por ser mulher sempre procurei
administrar sem fazer distinção de opção religiosa ou partidária embora enfrentei
em diversos momentos movimentos políticos de cunho partidário que se envolveu
junto com o movimento docente até o segmento estudantil (JOSEFA).
E2-Eu tenho clareza, as decisões mais difíceis elas são solitárias porque as
decisões mais difíceis são aquelas que impõem onus seja a organização seja a
pessoa e não é justo compartilharmos onus porque a minha história tem um
percurso que ampara o lugar que estou e outras pessoas estão construídas as
suas histórias e eu penalizaria o futuro da Universidade compartilhando
determinados onus com pessoas que ainda estão construindo seu percurso
dentro da Universidade (JOANA)
E1-Competência, coragem, conhecimento do que, de onde, total de onde para
onde e para quem você está trabalhando, saber o que é e pra quem, porque toda
gestão tem que se direcionar a um ser humano para melhorar a vida de um ser
humano que está do outro lado e se você não tiver a coragem... A lealdade com o
que você faz e aquele ser humano que está do outro lado, talvez ele só tenha
você pra melhorar a condição dele. Essa caneta aqui ao assinar, tem que ter
coragem de assinar determinadas coisas que só você faria. Ética deve estar
implícita, eu olho para traz, graças a Deus e na minha estrada poucas pessoas
falam mal de mim e se você vir alguém falando mal de mim saiba que eu disse
não a algo que era desonesto e irreal, pessoal. Essa é minha lei pensando
sempre em quem está lá e vai receber o resultado de minha ação. (CLARA)

Mulher gestora
encarnada

E2- A primeira delas é visão sistêmica mulheres têm capacidade de visão
sistêmica mais Ampla do que homens, a segunda questão é a marca do lugar das
pessoas na organização não as pessoas não são despersonalizadas, as pessoas
tem história essa história visibilizada e é levada em consideração até no perfil, a
outra coisa são as relações em organizações geridas ou dirigidas por mulheres as
relações tendem a ser mais lineares-menos hierarquia e mais compartilhamento e
o cuidado com as pessoas, são coisas distintas né, cuidado com as pessoas, com
ambiente, com diálogo eu entendo que são marcas femininas e são marcas
qualificadoras da organização. (JOANA)

E1-Quando a gente implantou as cotas para afrodescendentes e índios eu recebi
uma carta anônima e essa diz tudo do consciente coletivo do racista ter me visto
como reitora de uma universidade. (...) Foi a primeira vez que a universidade
abriu a sua porta a partir da extensão. A universidade foi aberta para o povão e os
laboratórios fazerem os cursos, foram 1500 vagas para todo o entorno. (...). E ai
o pessoal começou um embate os acadêmicos convivendo com esse povo,
maioria preta e pobre você já viu como é. E tinha curso de culinária, com fogões

Preocupação
com a reparação
das
desigualdades
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industriais, o espaço do antigo refeitório... Ai, tinha comida toda hora e o povo
vinha todo pra comer, trazia os filhos e demos uns 60 cursos pra mulheres e
jovens, agente abriu um leque. (CLARA)
E3- Identificamos os funcionários do quadro que não tinham a condição de
alfabetização implantamos um programa de alfabetização de adultos realizamos
no horário de trabalho desses funcionários erradicamos totalmente o
analfabetismo na Instituição criamos o programa de saúde exclusivo para
funcionários outro programa de identificação da situação de moradia de alguns
funcionários em condições menos favorecidas ( JOSEFA)
E2- Professor educa sempre em qualquer lugar é uma postura o óbvio, mas esse
é o Encantamento com processos formativos, o olhar do outro e ver o outro se
construir como pessoa, como profissional, como um lugar no mundo… somente
ou principalmente quem está na estrutura formal de educação tem lugar
privilegiado para participar e para olhar então passa pela oportunidade de
acompanhar um estudante (JOANA)
E1- Foi um legado compor essa universidade, todos os processos de
credenciamento, reconhecimento, colocar os cursos novos e antigos aptos a
serem avaliados pelo conselho estadual de educação e de acordo com a
legislação, nem o pessoal da própria universidade tem visão desse nosso papel
da primeira gestão (CLARA)
E2- Conduzi a reforma da instituição e implantando as Pró-reitorias que não
existiam criei a Pró-reitoria de ensino de graduação a Pro-reitoria de
pesquisa e pós-graduação, a Pró-reitoria de extensão, a Pró-reitoria de
administração e Finanças (administrativas e financeiras) (JOSEFA)

Preocupação com
o desenvolvimento
humano e bem
estar dos técnicos
administrativos
Olhar atento aos
processos
formativos dos
estudantes

Olhar academico
diante da
institucionalidade
/ elaboração de
documentos
internos

E2-O que eu gosto de me lembrar também e a expansão da qualificação dos Ação dialógica
professores, você que ir pra onde, você quer ir pra onde. Até hoje uns agradecem
e o mais importante é o dever cumprido.(JOANA)
E1-Quando a gente delega competências aos diretores e descentraliza a gestão e Gestão
a responsabilidade, cada um tinha a corresponsabilidade, porque numa descentralizada
universidade você não pode ter uma universidade centralizada, imagine que eu
como diretora ali no mesmo campus pra comprar um papel tinha que subir e
brigar botar as cadeiras na cadeira e descer. A transformação de alguns núcleos
em departamentos onde peguei 16 e deixei 22. (CLARA)
Respeito à
E2-O ponto negativo de ser gestor de universidade é a falta de autonomia para
lidar com o pessoal (Docente e administrativo) o docente briga, mas tem plano de
carreira e o técnico não tinha como fazer nada, não tinha aumento. O único
momento que tive como chegar ao técnico foi com o projeto mãos a obras, fora
isso não tinha o que fazer. (JOANA)

democracia/

E3-Conseguimos levar eu acho que o que eu deixei de saldo Positivo na balança
foi muito significativo tanto em termos de evolução da graduação e da pós como
da extensão da pesquisa e da infraestrutura da universidade e da organização
administrativa que ela ainda era constituída como se fosse uma faculdade
(JOSEFA)

Liderança,

organização de
espaços de

participação
coletiva

compromisso,
integridade,
responsabilidade,
transparência e a
integração, para
E2- Eu ocupo um posto de direção que só tem uma pessoa, só tem um reitor as que as metas e os
decisões podem ser discutidas pactuadas e consensuadas, melhor dos mundos objetivos (
se houver consenso melhor dos mundos se não houver consenso a pessoa tem Barret,2003).
que decidir e não há como se furtar (JOANA)
E3-Fizemos também e coordenamos todo o processo, convidamos Consultores Articulação
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de várias instituições do país para realizar o planejamento estratégico da
instituição envolvendo toda a comunidade, definindo os rumos, definindo a missão
a visão, identificando os pontos fracos e fortes que a instituição tinha para buscar
vencer desafios, dividir as responsabilidades e também comprometer o
financiamento da instituição junto ao governo estadual (JOSEFA).
E3- Tinha 14 cursos de graduação deixei com 28 cursos, entre eles eu implantei o
curso de Direito, Medicina, Ciência da Computação, Engenharia de Alimentos,
cursos de Física, Educação Física, física bacharelado e licenciatura e Educação
Física, curso de grande importância também para a comunidade, então iniciei o
processo de implantação dos primeiros mestrados e doutorados da Universidade
(JOSEFA)
E1- Vinha tudo pronto do estado, você não sabia nada, essa mesmo de cortar
cabeça de todo mundo, ninguém participava pra construir nada ai vinha a LDB
que dizia que pra universidade conservar seu status tinha que ter um número tal,
todas as áreas, professores doutores e mestres e nós não tínhamos nem mestres
e doutores, só 5 doutores por áreas em sua maioria licenciaturas. Foi aí que vem
a minha irresponsabilidade de criar indefinidamente cursos. Como? se a gente
não tivesse diversificado os cursos com os bacharelados isso hoje não seria
Universidade e ninguém nunca entendeu isso (CLARA)
Fonte: Elaboração da autora (2018)

política

Compromisso
com a ampliação
de cursos.
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ANEXO III Proposta do Curso de Extensão Universitária
Título: Governança pública por Mulheres
Público: Mulheres que atuam na posição de gestoras públicas de Universidades,
secretarias, escolas e demais instituições.
Carga horária: 120 horas (30 horas por módulo)

Objetivo geral:
Planejar de forma estratégica a governança pública considerando as marcas
pessoais, os desafios da gestão e o foco no trabalho das mulheres em posições de
liderança.

Objetivos específicos:
a) Reconhecer a partir da discussão sobre gênero, a potencia do ser mulher
encarnada.
b) Identificar nos estudos sobre gestão pública as interfaces do androcentrismo e
construir coletivamente modelos de superação
c) Projetar de forma estratégica a atuação das mulheres na governança pública.

1. Marcas de si: o ser encarnada e o encontro com a gestora
Ementa: reconhecer-se como ser potente a partir do enlace da trajetória de vida
pessoal e profissional; Identificação das características que impactam diretamente
as relações de trabalho e a vida; Reflexão sobre as marcas construídas nas historias
de vida á luz da interccionalidade raça, classe e gênero.

2. A gestão está para o gestor. E a gestora?
Ementa: Evolução do conceito de gestão pública; Identificação do patriarcado e do
androcentrismo

presentes

nos

espaços

de

poder;

Mulher

e

poder

na

contemporaneidade.

3. Governança pública: história e perspectivas de trabalho
Ementa: Conceito de governança, sistemas de planejamento, acompanhamento,
avaliação e gestão de pessoas para a liderança das instituições. Modelos de gestão.
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4 Construindo caminhos: projeto de governança por mulheres
Ementa: relação das questões de gênero com a gestão pública;
Desenvolvimento de habilidades e reconhecimento de potencialidades para o
trabalho de governança pública. O uso de sistemas de comunicação e

Informação

na formação de redes de trocas de conhecimentos sobre/para a gestão por
mulheres.

5 Metodologia

a) Apresentação da proposta inicial
b) Inscrição de participantes (com diagnostico sobre ―desejos de aprendizagem29‖)
c) Montagem do ambiente virtual de aprendizagem no moodle
d)Produção de módulos com conteúdos específicos de acordo com as ementas
acima apresentadas
e)Divulgação

de

módulos

com

chamada

para

discussão

em

forums

e

videoconferências com cronograma prévio
f) Após o cumprimento dos quatro módulos, avaliação da aprendizagem com trocas
de experiências, presencial.
g) Produção de um portfolio com mostras das atividades desenvolvidas ao longo do
curso.

6. Resultados esperados

a) Discussão coletiva sobre gênero e empoderamento feminino
b) Construção de mapas conceituais sobre o ser encarnada e as marcas que
precisam ser valorizadas em uma posição de gestão.
c) Planejamento estratégico de governança pública sob o olhar do ser mulher e as
especificidades desta na liderança das instituições considerando as várias funções
de liderança assumidas como: representação, produção de material, organização e
orientação de equipes, execução de planos e avaliação, relações interinstituicionais
e internacionais.

29

Outras demandas poderão ser apresentadas pelas mulheres inscritas e que serão analisadas para
inclusão em um dos módulos previamente planejados ou para a criação de novos espaços de
discussões.

