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Resumo: neste texto apresentamos resultados de uma pesquisa qualitativa, narrativa e 

sociocultural, que teve como contexto de pesquisa uma Instituição de Ensino Superior (IES) 

pública e como sujeitos os chefes de Departamentos Didáticos. O objetivo do estudo foi 

compreender a gestão na Educação Superior de Departamentos Didáticos de uma 

universidade pública, considerando as exigências e desafios dos contextos emergentes. A 

partir da interpretação dos achados da pesquisa consolidou-se como categoria de análise 

aprendizagem docente da e na gestão. Como dimensões constituidoras dessa categoria 

identificamos: trajetória profissional - vivências formativas anteriores ao ingresso na docência 

no ensino superior, inclusive, em tempos e espaços de gestão educacional; a chegada e a 

permanência na gestão universitária como gestor – e gestão universitária – desafios e 

exigências do ser gestor; produção de sentido da e na gestão; gestão do departamento; 

articulação com a docência; relações interpessoais – e perpassando tudo isso identificamos os 

contextos emergentes na educação superior e a dinâmica institucional. Diante do exposto, 

evidenciamos que a gestão de Departamentos Didáticos acontece permeada pelo viés 

contextual, sociocultural e histórico, pelo viés das políticas públicas, pelo viés da gestão 

educacional e acadêmica, pelo viés composto pelas estratégias e políticas organizacionais 

acadêmico administrativa da instituição e pelo viés do modelo de gestão concebido pela 

instituição. Nessa conjuntura, compreendemos a aprendizagem docente como o processo de 

aprender a ser professor, abarcando tanto o âmbito da docência – atuação pedagógica, em sala 

de aula – como o trabalho docente em todos os âmbitos possíveis de atuação com a própria 

profissão. Assim, a aprendizagem docente da e na gestão é o aprender a ser professor/gestor. 

Por meio das narrativas dos professores gestores evidenciamos que a sua atuação no campo da 

gestão e, consequentemente, nos Departamentos é alicerçada pelos saberes que eles 

mobilizam e/ou precisam [re]produzir para atender as demandas que emergem no cotidiano da 

gestão. Destacamos, os saberes docentes da gestão universitária como os saberes que o 

professor/gestor constrói pautado nos saberes docentes inerentes à profissão e ao trabalho 

docente. Os saberes disciplinares, os sabres curriculares, os saberes da ciência da educação, os 

saberes da tradição pedagógica, os saberes experiências e os saberes da ação pedagógica são 

reconhecidos como os saberes da profissão docente. Estes saberes são acionados pelo 

professor, quando assume um cargo de gestão e é a partir deles que constrói os saberes da 

gestão. 
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Considerações iniciais 

 

Pensar a docência universitária implica reconhecer as dimensões que a constituem, 

afinal as atribuições do professor universitário vão para além do ensino. A atuação no ensino, 

na pesquisa e na extensão e suas repercussões/implicações na carreira docente, no 

desenvolvimento profissional, já são reconhecidas há um bom tempo e sendo pauta de estudos 

e discussões no meio acadêmico. Há, no entanto, um campo em que o docente universitário 

sempre está inserido de alguma maneira e atuando neste âmbito aumenta consideravelmente a 

sua carga de trabalho: a gestão.   

Olhando para a conjuntura de Instituições de Ensino Superior (IES) públicas Pachane 

(2015) salienta a amplitude da atuação em tempos e espaços da gestão no cotidiano do 

professor universitário e, consequentemente, as implicações no trabalho docente: 

 

se o professor atua em uma universidade pública com 40 horas, em regime de 

dedicação exclusiva, também tem de se desdobrar entre ensino, pesquisa e extensão, 

além do que podemos considerar a “quarta perna” do tripé, a gestão. Num sistema 

com equipes cada vez mais enxutas, todos os professores acabam tendo que assumir 

algum nível de gestão, seja como coordenador de curso ou de um núcleo, supervisor 

de laboratórios, chefe de departamento, diretor de instituto, pró-reitor, ou qualquer 

função que possa ser caracterizada como administrativa (além das colegiadas, em 

diferentes comissões, comitês, conselhos...). (p. 195-196). 

 

A gestão universitária, assim como gestores universitários são pautas recorrentes de 

trabalhos e discussões acadêmicas. Porém evidenciamos que ainda é pouco explorado olhar 

para o docente universitário que atua como gestor, a partir da perspectiva da educação, 

especialmente, da formação docente, do trabalho docente, do desenvolvimento profissional 

docente, da docência no ensino superior - nesta abarcando as dimensões em que este docente 

pode atuar, especialmente, a gestão.  

Nessa direção, referindo-se ao contexto da Espanha, Zabalza (2004) ao abordar as 

atividades que são desenvolvidas pelo professor universitário, enfocando na gestão de IES, e a 

formação desses docentes, indica que 

 

quanto aos professores envolvidos nessa área, nenhum certificado e nenhum 

processo de seleção avaliam uma formação mínima para o seu desempenho (da 

gestão macroinstitucional das equipes da direção ou dos serviços mais abrangentes 

da universidade até os níveis microestruturais de departamentos, equipes de 

pesquisa, coordenação de programas, coordenação de cursos de pós-graduação, 

mestrados, convênios, etc.). Ninguém, ao menos entre os docentes, recebe formação 
específica para as tarefas de gestão que lhes são atribuídas. (p. 157-158). 

 



 

Essa mesma constatação está presente no contexto brasileiro, conforme Pachane 

(2015) destaca referindo-se à quantidade de atividades que são desenvolvidas pelos docentes 

da educação superior: 

 

essa quantidade de atividades que temos que desenvolver está se tornando algo tão 

comum hoje, que se podemos falar de tripé no que respeito ao que caracteriza a 

natureza da instituição universitária, no que diz respeito às funções desenvolvidas 

pelo professor, a imagem que dela mais se aproxima, ao meu modo de ver, é a de 

uma centopeia... E aí, então eu me pergunto: onde fomos preparados para exercer 
essa miríade de funções? Que formação tivemos para isso? E vejo (sinto na pele, 

embora seja licenciada em Letras) que temos que lidar com o amadorismo para ser 

docentes, pois não tivemos formação pedagógica para sermos professor 

universitários [...] e o amadorismo para a gestão, bem como para essas inúmeras 

funções para a qual somos a exercer. (p. 198). 

 

Diante disso, nos vimos instigadas a buscar entender como o professor universitário se 

constitui professor/gestor universitário. Este texto é oriundo da pesquisa “Gestão 

Universitária: Departamentos Didáticos e Contextos Emergentes na Educação Superior 

Pública” (DEWES, 2017), o qual teve como objetivo compreender a gestão na Educação 

Superior de Departamentos Didáticos de uma universidade pública, considerando as 

exigências e desafios dos contextos emergentes. A partir da interpretação dos achados da 

pesquisa consolidou-se como categoria de análise aprendizagem docente da e na gestão. 

Assim, tendo como foco inicial entender a gestão de Departamentos acabamos ampliando o 

estudo, pois a partir das narrativas dos professores/gestores acabamos sendo levadas a olhar 

para o processo de constituição do professor/gestor, das repercussões da atuação como gestor 

no trabalho docente do professor universitário, no desenvolvimento profissional docente, 

enfim para a docência universitária, especialmente, para uma das dimensões que a compõem: 

a gestão. Assim, apresentamos um panorama sucinto do estudo desenvolvido e dos 

respectivos achados. 

 

Percurso metodológico 

 

O percurso investigativo do estudo foi pautado na perspectiva metodológica 

qualitativa narrativa sociocultural. Esta denominação foi cunhada por Bolzan (2002) sendo a 

partir de então estudada e aprimorada em pesquisas desenvolvidas por ela, bem como aquelas 

sob sua orientação, culminando em uma perspectiva metodológica/investigativa que vem 

sendo utilizada, principalmente, no contexto do Grupo de Pesquisa Formação de Professores e 

Práticas Educativas: Educação Básica e Superior (GPFOPE), há mais de quinze anos.  

O substrato dessa abordagem está em estudos da vertente histórico-cultural, Vygotsky 

(1993, 1994), Bakhtin (2011, 2012), Freitas (2002), dentre outros, que possibilitam 



 

compreendermos o sociocultural, ou seja, o contexto social, cultural e histórico e suas 

implicações/repercussões no desenvolvimento do homem, da sociedade, da vida e do viver em 

sociedade, especialmente, no que tange ao social e ao cultural que são construídos 

historicamente. Originária da perspectiva histórico-cultural, constitui-se em uma abordagem 

investigativa que vai além de descrever a realidade, pois busca-se, também, explicá-la 

(FREITAS e RAMOS, 2010). Articulado à perspectiva essa fundamenta-se, também, na 

perspectiva narrativa a partir de estudos, principalmente, de Clandinin e Connelly (1995, 

2011). 

Assim, buscamos conhecer os contextos e sujeitos escolhidos para os estudos 

compreendendo as articulações e interlocuções destes com as experiências e vivências, 

especialmente, as relativas aos processos formativos, afinal temos como campo investigativo 

a educação.    

Nessa direção, como instrumentos e procedimentos de pesquisa trabalhamos, 

inicialmente, no conhecer o contexto pesquisado por meio de análise documental em 

documentos da instituição em que são citados dos Departamentos Didáticos. Neste 

mapeamento identificamos indicadores que auxiliaram na elaboração dos tópicos guia para as 

entrevistas semiestruturadas, as quais constituíram-se como instrumento de coleta de dados.  

Assim, considerando o objetivo do estudo, como contexto pesquisado tivemos quatro 

Departamentos Didáticos, ambos de um Centro de Ensino de uma IES pública federal e sendo 

esse o quantitativo de Departamentos daquela Unidade Universitária. Como sujeitos de 

pesquisa tivemos os quatro professores/gestores que atuam como chefes destes 

Departamentos.   

Nessa perspectiva, os achados da pesquisa foram produzidos por meio de um processo 

analítico, interpretativo e explicativo, das narrativas e, consequentemente, das evidências 

narrativas culminando na identificação e consolidação da categoria e das dimensões 

categorias de análise
3
. Assim, a categoria de análise e suas dimensões configuram-se como 

uma representação da sistematização desses achados que identificamos nas narrativas, os 

quais nos possibilitaram evidenciar concepções/ideias/pensamentos dos professores/gestores 

sobre si, como professores universitários e gestores universitários, sobre o trabalho docente e 

a gestão, e sobre os contextos emergentes.  

 

Os achados do estudo 

 

                                                             
3 Esse processo de análise está em consonância com os estudos na perspectiva vygotskiana e com os estudos que 

vêm sendo produzidos nessa abordagem metodológica pelo GPFOPE. 



 

A partir da interpretação dos achados da pesquisa em consonância com o substrato 

teórico do estudo consolidou-se como categoria de análise aprendizagem docente da e na 

gestão. Esta categoria foi definida a partir do conceito aprendizagem docente (BOLZAN, 

2014, 2015; BOLZAN [et. al.], 2016), por meio do qual entendemos que este conceito abarca 

não apenas o processo de aprendizagem dos elementos e aspectos relativos à docência em sala 

de aula, denominado de aprendizagem da docência. Desse modo, por aprendizagem docente 

compreendemos o processo no qual a aprendizagem é relativa à profissão, enfocando o 

trabalho docente, à cultura docente, à dinâmica institucional, o desenvolvimento profissional, 

ou seja, todos os âmbitos e dimensões do ser professor. Assim, de acordo com Dewes (2017), 

compreendemos a aprendizagem docente da e na gestão como o processo de aprender a ser 

professor gestor, abarcando conhecer e compreender a gestão e a gestão universitária, 

reconhecendo suas dinâmicas organizacionais e de funcionamento/manutenção, bem como a 

função do gestor universitário nas distintas esferas da administração de uma universidade.  

Como dimensões categoriais identificamos: trajetória profissional – composta por 

excertos narrativas relacionados, principalmente, às vivências formativas anteriores ao 

ingresso na docência no ensino superior, inclusive, em tempos e espaços de gestão 

educacional; a chegada e a permanência na gestão universitária como gestor – e gestão 

universitária – composta por recorrências narrativas sobre desafios e exigências do ser gestor; 

produção de sentido da e na gestão; gestão do departamento; articulação com a docência; 

relações interpessoais – e perpassando tudo isso identificamos os contextos emergentes na 

educação superior e a dinâmica institucional. 

Na figura 1, que segue, apresentamos a categoria central e as dimensões que dela se 

desdobram:  

 



 

Figura 1 - Ilustração representativa da categoria, das dimensões e das recorrências da 

pesquisa 

 
 

Fonte: DEWES, 2017 – com reformulações.  

 

Retomando o objetivo que havíamos definido para a pesquisa - compreender a gestão 

na Educação Superior de Departamentos Didáticos de uma universidade pública, 

considerando as exigências e desafios dos contextos emergentes – constatamos que a gestão 

dessa esfera do organograma da IES acontece por meio de um processo dinâmico, no qual 

distintas dimensões/vieses permeiam e constituem esse processo. Assim, evidenciamos que a 

gestão universitária acontece permeada pelo viés contextual, sociocultural e histórico, pelo 

viés das políticas públicas, pelo viés da gestão educacional e acadêmica, pelo viés composto 

pelas estratégias e políticas organizacionais acadêmico administrativa da instituição e pelo 

viés do modelo de gestão concebido pela instituição. Logo, a gestão de um Departamento 

Didático, como parte constituidora da gestão da instituição, também vivencia esse processo, 

ou seja, esses vieses também são vivenciados no cotidiano de um Departamento. 

A partir disso, articulando com as narrativas dos professores/gestores e as atribuições 

institucionais de um Departamento Didático, identificamos que essas dimensões “se 

desdobram em indicadores, os quais se permeiam e entrecruzam, dando dinamicidade e 

movimentam a espiral do desenvolvimento desse processo” (DEWES, 2017, p. 153). Nessa 

direção, evidenciamos que a gestão do Departamento Didático é constituída por três 

dimensões:  

 dinâmica curricular e as atividades de ensino – constituída pelo indicador das funções 

atribuídas aos Departamentos institucionalmente: ofertar as disciplinas para os cursos 



 

de graduação; ofertar os professores que atuarão nestas disciplinas, consequentemente, 

organizar os quadros de horários desses docentes;  

 políticas educacionais – tem como indicador a discussão/análise e proposição de 

políticas micro e macro, especialmente, no âmbito institucional e abarcando demandas 

emergentes do contexto, tanto interno como externo da instituição; 

 cultura organizacional – evidencia indicadores relativos à dinâmica institucional, 

especialmente, no que tange à dinâmica organizacional, atrelando-se a isso as 

concepções na instituição acerca da gestão/administração dos tempos e espaços 

universitários, da infraestrutura física e de pessoal - a gestão de pessoas, as relações 

interpessoais -, o viés administrativo/burocrático.   

Nessa direção, o reconhecimento das dimensões que constituem e perpassam a gestão 

do departamento é fundamental para que o gestor desse local compreenda qual a função de 

seu papel, logo que está para além de apenas uma atividade burocrática. Desse modo, 

articulando esse entendimento com o seu arcabouço de saberes docentes surge a possibilidade 

de construir novos saberes específicos ao campo da gestão universitária. São esses novos 

saberes que permitirão que ele atue ativamente também como propositor. Essa perspectiva 

expressa pelo professor gestor 02 na sua narrativa: 

 

[...]. Na verdade, tu não estás ali só para avalizar homologar o que está posto. O 

gestor a função e aí que é um espaço importantíssimo, o espaço político do chefe 

Departamento, do coordenador de curso, ele é um gestor que está em um cargo, mas 

ele também é importante para definir o futuro da própria instituição. Mas para ti ser 
um, digamos assim, um gestor que trabalhe nessa ótica de propor políticas, de 

questionar as próprias formas os modos operantes da instituição tu tens que ter 

conhecimento político para isso. E é fundamental para os cargos de gestão e eu diria 

para coordenador, para chefe Departamento, diretor de Centro. (Professor gestor 02). 

 

Assim, a mobilização que leva o docente a construir esses saberes que lhe possibilitam 

desempenhar as suas atividades como gestor com responsividade, está pautada, 

principalmente, pela compreensão das implicações e repercussões que a sua função tem no 

âmbito do Departamento como da instituição como um todo, bem como pelo entendimento da 

complexidade da atuação como gestor universitário. 

Diante disso, reconhecemos o quão complexo é ser gestor de um Departamento 

Didático, também, entendemos que cada esfera que compõe o organograma de uma IES tem 

suas especificidades, suas atribuições e demandas a serem atendidas. Assim, estar como 

gestor universitário implica que o docente aprenda a ser professor/gestor, pois ao não ter 

formação específica na área da gestão/administração, especialmente, em gestão universitária, 

em que ele irá fundamentar a sua atuação? Logicamente, pelo que ele já sabe, ou seja, os 



 

saberes que construiu ao longo da sua trajetória formativa até aquele momento. 

Evidenciamos, assim, que há um acionamento dos saberes docentes. 

Segundo Carneiro (2010), 

 

como toda instituição, a universidade tem normas específicas, princípios e mesmo 

uma linguagem própria que os professores precisam dominar para exercer todas as 

atividades que lhes são exigidas. Inteirar-se de tudo isso exige tempo e dedicação. 

Como exemplo de atividades, podemos citar a análise dos mais diversos processos e 
a redação de pareceres: ascensão profissional de pares, análise de currículos, 

equivalência de disciplinas, de diplomas de cursos de graduação e de pós-graduação, 

entre outros. Para desempenhar esse papel, faz-se necessário um estudo detalhado da 

legislação que, por sua vez, muda constantemente para atender às exigências da 

sociedade da própria instituição. Onde se aprende tudo isso? Aprende-se isso, 

fazendo! (p. 103). 

 

E este fazer tem como substrato os saberes e os fazeres que o docente traz consigo ao 

ingressar no âmbito da gestão como gestor. Antes disso, ao ingressar na instituição como 

professor este já traz consigo os saberes construídos sobre os saberes docentes. De acordo 

com Gauthier (2013) esses saberes são: os saberes disciplinares, os saberes curriculares, os 

saberes das ciências da educação, os saberes da tradição pedagógica, os saberes experienciais 

e os saberes da ação pedagógica. São esses saberes que constituem o arcabouço de saberes do 

docente e é a partir destes que o professor/gestor constrói os saberes da gestão, 

principalmente, quando se vê instigado/mobilizado a dar conta das exigências e dos desafios 

na atuação como gestor.  

Cabe salientarmos que compreendemos que esses saberes elencados e definidos por 

Gauthier (2013) se constituem no que ele denominou reservatório de saberes do ensino, ou 

seja, os saberes/conhecimentos necessário para o ensino. No entanto, entendemos que são 

esses saberes que pautam a formação de um professor, assim são esses os 

saberes/conhecimentos que formam o substrato para a atuação do docente seja em qual âmbito 

da profissão docente for essa atuação. 

Nessa direção, por meio das narrativas dos professores/gestores evidenciamos que 

como não tiveram uma formação/capacitação para atuar como gestor universitário, ou mesmo 

sobre gestão/gestão universitária, ocorreu um acionamento dos saberes docentes diante das 

demandas no cotidiano da gestão: 

 

Não, naquela época não houve nada. Foi no ensaio e erro, assim, tateando e 
perguntando para os outros. Mas depois eu procurei fazer alguns cursos sobre 

liderança e tal que a instituição ofereceu, mas que não era obrigatório, eu quis fazer 

para mim poder revisitar e [re]significar a minha atuação e ver se eu estava sendo de 

fato uma líder democrática ou se estava sendo autoritária. E eu acredito que o que 

mais pesou na minha atuação foi a minha formação humanística mesmo, 

principalmente, da Fundação Getúlio Vargas onde se estudou muito a questão da 

motivação, questão da liderança, das relações humanas, foi muito forte lá. Depois no 

mestrado [...] fez eu usar muito Maquilelon que trabalha com motivo de afiliação, 



 

realização e poder. E aí me debrucei a fundo tive que pegar livros em inglês mandar 

traduzir, espanhol e francês, [...]. E aí eu acho que isso me ajudou muito para definir 

assim o que é a filiação, criar laços afetivos, o que é realizar, inovar, criar coisas 

novas e a partir de olhar os diferentes olhares, o que é o poder, o poder que só se 

constituído ele vem da base, ele só faz sentido se é o poder que vem daquelas 

pessoas que a gente representa. (Professor gestor 01). 

 

Não, tudo era a gente pega o Estatuto, que isso é uma coisa que eu falo e critico 

sempre, como representante do Centro em algumas reuniões do CEPE e do 
Conselho Universitário, eu sempre que levantei essa crítica porque o professor chega 

e vem para assumir um cargo de Coordenador de Curso ou de Chefe de 

Departamento e não sabe nada daquela coisa. Acho que tem que ser ofertado à essas 

pessoas que têm interesse em fazer alguma coisa. [...]. Pela instituição. Para 

conhecer a instituição. (Professor gestor 03). 

 

Um curso específico não. Assim, eu estou na gestão e então aparece alguma situação 

problemática eu saio a procura, “olha, como que eu resolvo isso?”, aí eu vou direto 

às Pró-reitorias. Primeiro a Direção do Centro, que é a minha, por uma questão de 

hierarquias sempre eu procuro a Direção do Centro. Se não for da alçada da Direção 

do Centro eu vou às Pró-reitorias e enfim vou buscar a informação. (Professor gestor 

04). 

 

Evidenciamos que atrelado a esse processo de acionamento/mobilização dos saberes 

docentes estão imbricados processos autoformativos, heteroformativos e interformativos
4
. 

Assim, é no cotidiano do ser gestor que o professor universitário vai se constituindo 

professor/gestor, do mesmo modo é nessa conjuntura que vai produzindo os saberes docentes 

da gestão.  

São as demandas que emergem no cotidiano da gestão universitário que impulsionam 

o professor/gestor a acionar os saberes que constituem o seu reservatório de saberes. 

Pensando no contexto dos Departamentos Didáticos, há situações em que precisa ser acionado 

mais de um dos saberes para dar substrato à atuação do professor/gestor, como, por exemplo, 

na dimensão das políticas educacionais: analisar, discutir e propor políticas, seja em nível 

micro ou macro, implica em conhecimentos sobre o contexto de atuação – uma IES formadora 

de novos profissionais – o que leva ao acionado dos saberes da ciência da educação; junto são 

acionados os saberes da tradição pedagógica - quando entram para a roda de discussão e/ou 

pautam as posturas e ações dos gestores as concepções, as representações, os significados e os 

sentidos sobre a práxis pedagógica da docência); esse movimento acaba impulsionando ao 

acionado também dos saberes da ação pedagógica – pautados pelos conhecimentos 

construídos por cada docente a partir de sua atuação em sala de aula -; isso leva aos saberes 

experienciais – que são as construções elaboradas a partir das vivências formativas-; 

                                                             
4 Entendemos esses processos a partir de Vaillant e Marcelo Garcia (2012) que definem a autoformação como 

“uma formação na qual o indivíduo participa independentemente e tem sob seu controle os objetivos, os 

processos, os instrumentos e os resultados da própria formação” (p. 30). A heteroformação é compreendida 

como aquele processo formativo que “se organiza e se desenvolve “de fora”, por especialistas, sem que seja 

comprometida a personalidade do sujeito que dela participa” (p. 30). E os interformativos, segundo os autores, 

referem-se aqueles em que a formação é produzida em contextos de trabalho em equipe. 



 

voltando-se ao seu papel de gestor os saberes disciplinares são necessários para 

pensar/abarcar os saberes específicos à cada área do conhecimento e suas subáreas, 

especialmente, ao considerarmos que a maioria dos Departamentos atende mais de um curso; 

e, por fim, os saberes curriculares são acionados para se pensar, a partir de todos os outros 

saberes, os programas de formação e seus respectivos currículos dos cursos ofertados pela 

instituição).  

Na dimensão dinâmica curricular e as atividades de ensino os saberes docentes 

também são acionados, como, por exemplo, na organização da oferta das disciplinas para os 

cursos de graduação, na distribuição dos professores que atuarão nestas disciplinas, 

consequentemente, na organização do quadros de horários desses docentes, o professor/gestor 

precisa conhecer mínima os cursos que serão atendidos, as disciplinas que serão ofertadas 

para poder, inclusive, discutir junto ao curso a melhor organização da matriz curricular, bem 

como qual docente que irá designar para trabalhar naquele curso/disciplina. Pensando na vida 

funcional dos docentes, o professor/gestor precisa compreender as atividades que os docentes 

desenvolvem, os âmbitos em que estão atuando, para não os sobrecarregar, de modo que 

consigam dedicar-se às atividades com que estão envolvidos.  

Na dimensão da cultura organizacional o professor/gestor, por exemplo, abarca a 

dinâmica institucional, tanto no que tange aos aspectos da legislação que organizam e definem 

as diretrizes de funcionamento de uma IES, como às concepções que pautam a dinâmica de 

organização e funcionamento da instituição, requerendo saberes sobre o campo como um todo 

(saberes das ciências da educação) , como os específicos à cada área do conhecimento 

(saberes curriculares).  

Essas são apenas algumas das situações em que o professor/gestor aciona os saberes 

docentes para subsidiar à sua atuação como gestor.  

De acordo com Gauthier (2013) referindo-se ao papel do professor no âmbito do 

ensino, diz que este está “longe de apenas aplicar um saber produzido pelos outros, ele 

constrói boa parte de seu saber na ação” (p. 342). É a partir desses apontamentos e 

indicadores apresentados pelo autor que transpusemos essa análise para o contexto do 

trabalho dos professores/gestores na educação superior, pois entendemos que acontece esse 

mesmo tipo de mobilização: não há apenas uma reprodução do que já sabe, uma aplicação de 

modelos que já viu, mas a partir do que já vivenciou e dos saberes que já construiu na sua 

trajetória formativa articulando com o que vivencia no dia-a-dia do ser gestor universitário 

produz novos conhecimentos. O professor/gestor constrói novos saberes específicos acerca da 

gestão universitária na sua ação como gestor universitário. 



 

A partir disso identificamos que o acionamento desses saberes por si só não dá 

condições suficientes para o professor/gestor atuar. Ao considerar a complexidade e a 

especificidade da atuação como gestor universitário e que em cada local/esfera há 

particularidades, resulta que o docente precisa conhecer os lugares, as suas especificidades e 

demandas. Logo, cada local/esfera é único e faz parte da instituição. Articular esses 

conhecimentos sobre o local/esfera de atuação com os saberes docentes possibilita ao 

professor/gestor produzir novos saberes. Sendo estes saberes, então, inerentes à gestão 

denominamo-los de saberes docentes da gestão.   

  

Considerações finais 

 

Por meio das narrativas dos professores/gestores evidenciamos que a sua atuação no 

campo da gestão e, consequentemente, como chefes dos Departamentos é alicerçada pelos 

saberes que eles mobilizam e/ou precisam [re]produzir para atender as demandas que 

emergem no cotidiano da gestão. Destacamos, os saberes docentes da gestão universitária 

como os saberes que o professor/gestor constrói pautado nos saberes docentes inerentes à 

profissão e ao trabalho docente. Os saberes disciplinares, os saberes curriculares, os saberes 

da ciência da educação, os saberes da tradição pedagógica, os saberes experiências e os 

saberes da ação pedagógica são reconhecidos como os saberes da profissão docente. Estes 

saberes são acionados – não de modo linear e/ou concomitantemente, hierarquicamente - pelo 

professor quando, em um cargo de gestão, se vê frente a novos desafios. Então, ele aciona um 

ou mais desses saberes e abarcando o que conhece/entende sobre gestão - os processos de 

gestão – administrativos e acadêmicos-, a dinâmica da gestão universitária, bem como os 

significados e sentidos sobre a gestão de uma IES, do seu lócus de atuação como gestor e, 

especialmente, seu papel como gestor - produz conhecimentos específicos sobre cada um 

destes aspectos/elementos, bem como sobre toda essa conjuntura. Desse modo, constrói os 

saberes da gestão. 

Para Gauthier (2013), 

 

se nas outras profissões, contudo, existem saberes a serem aprendidos como parte da 

formação, por que também não poderia ocorrer o mesmo com a educação? Por que 

não poderíamos encontrar no ensino saberes específicos que poderiam ser isolados, 

descritos, analisados, capitalizados e aprendidos num processo de formação? 

Advogar unicamente em favor da experiência é prejudicar a emergência do 
reconhecimento profissional dos professores, visto que se reconhece uma profissão 

principalmente pela posse de um saber específico formalizado e adquirido numa 

formação de tipo universitário. (p. 24).  

 



 

Diante as ideias do autor sentimo-nos instigadas a ampliar a aprofundar os estudos 

sobre a aprendizagem docente da e na gestão, especialmente, sobre a produção desses saberes. 

Acreditamos que essa temática emerge no campo da docência universitária por ser a gestão 

um dos âmbitos com muitas perspectivas a serem exploradas e trazidas à pauta das discussões 

no campo da formação de professores e, especialmente, do desenvolvimento profissional 

docente na educação superior. Entendemos, que os saberes docentes da gestão precisam ser 

descritos e analisados mais profundamente visando, como Gauthier explica, que esses saberes 

sejam reconhecidos como inerentes ao trabalho docente no ensino superior e, então, possam 

ser incorporados aos processos formativos de futuros professores/gestores. 
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