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RESUMO 

 

O presente estudo busca analisar a atuação do Técnico em Assuntos Educacionais das Unidades 

Institucionais e Acadêmicas da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, no que diz 

respeito à avaliação institucional via Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior e as 

suas relações estabelecidas com o processo de ensino-aprendizagem. A pesquisa tem como foco 

a problemática da avaliação institucional, num prisma de representação social atribuída por 

parte dos agentes envolvidos, em especial, os Técnicos em Assuntos Educacionais. É um estudo 

de caráter qualitativo, realizado com base na observância de referenciais bibliográficos e 

produções da área, com destaque para autores como Moscovici (2002, 2003), Jodelet (1989, 

2002) e Arruda (2002, 2005), no que diz respeito à representação social, além do emprego de 

questionários, aplicação de entrevista e da Técnica de Associação Livre de Palavras para fins 

de análise descritiva e de conteúdo, conforme aponta Bardin (1977). Como resultado, aponta 

não haver uma representação social sobre o Sistema Nacional de Avaliação da Educação 

Superior em si, visto que há apenas um mero discurso circulante no trabalho ou, no máximo, 

uma representação individual e de profissional da área. No processo de avaliação, parece 

predominar apenas um atendimento ao marco legal; carecendo de ser mais aprimorado. A 

pesquisa também evidencia que o tema carece de um melhor aporte teórico.   

 

Palavras-chave: Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior. Educação. Técnico em 

Assuntos Educacionais. Representação Social. Trabalho. 

 

  



 

 

ABSTRACT 

 

This study aims to analyze activities of Technician in educational issues from Institutional and 

Academical Units from Universidade Federal do Rio Grande do Norte, related to institutional 

evaluation by the National System of Evaluation of Higher Education and its relationship with 

teaching-learning process. This research focuses on the problematic of institutional evaluation, 

by the agents’ social representation, specially, Technician in educational issues. It is a 

qualitative study, based on literature review and production about this theme, detaching some 

authors like Moscovici (2002, 2003), Jodelet (1989, 2002) and Arruda (2002, 2005), related to 

social representation, besides questionnaires, interview and Test of Free Association of Words 

application to take a descriptive and content analyze, according to Bardin (1977). As result, it 

points there is not a social representation about National System of Evaluation of Higher 

Education, since there is only a vague and current discourse at the work, or, at most, an 

individual and professional representation. In the process of evaluation, it seems predominate 

only a compliance to legal rules; needing more improvement. This research makes evident too 

this theme needs a best theoretical approach. 

 

Keywords: National System of Evaluation of Higher Education. Education. Technician in 

educational issues. Social Representation. Work. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Este estudo busca analisar a atuação do Técnico em Assuntos Educacionais (TAE) das 

assessorias das Unidades Institucionais (Prograd – Pró-Reitoria de Graduação) e Acadêmicas 

da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, no que diz respeito à avaliação institucional, 

via Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (Sinaes), e a sua atuação nesse 

processo. A inquietação partiu da percepção de que a instituição parece não dispor de 

mecanismos que possibilitem o envolvimento dos TAE nesse processo, que por sua vez, parece 

não se percebe como agente ativo no processo de avaliação institucional. 

Nesse cenário, muitos desses profissionais apontam para o não conhecimento e/ou 

percepção de amplitude de sua ação, não se sentindo diretamente atrelados ao desenvolvimento 

de sua ação quanto a objetivo, premissas, resultados esperados versus pretendidos, entre outros 

aspectos. Isso reflete a inexistência de um processo de autoconhecimento, num prisma de ação 

transformadora, crítica, ativa e reflexiva, seja por uma fragilidade sistêmica do processo ensino-

aprendizagem, seja pela hipótese de uma restrita ou ausente familiaridade com a teoria e a 

prática sobre avaliação, corroborando, assim, um possível desencontro entre os objetivos 

propostos e os resultados a ser alcançados da avaliação. 

Partimos do pressuposto de que a atuação dos TAEs, numa perspectiva de avaliação 

institucional (Sinaes), nas Unidades Institucionais e Acadêmicas da UFRN, reflete um conjunto 

de fatores que ultrapassa a uma ação pontual individual como profissional da área de educação, 

muitas vezes em sua respectiva área meio, nesse amplo e complexo processo de ensino-

aprendizagem, sendo essa atual visão, muitas vezes, percebida pelo outro, aparentemente, de 

forma limitada e/ou distorcida, o que é decorrente de vários fatores. Na área de educação, 

particularmente no que diz respeito às Instituições de Ensino Superior (IES), as definições de 

autoavaliação se revestem de características próprias; de modo que, de início, pressupõe-se que 

a avaliação e as transformações educacionais se interatuam (DIAS SOBRINHO, 2010). Nesse 

contexto, pretende-se que este estudo corrobore a busca de superação das dificuldades ora 

existentes nesse processo de avaliação institucional, tanto no que diz respeito a uma melhor 

compreensão de sua missão quanto aos objetivos institucionais, e até em relação aos resultados 

esperados e às metas institucionais. 

Esse processo avaliativo, do qual os TAEs deveriam fazer parte, como toda avaliação, 

demanda sempre e, continuamente, a necessidade de um acompanhamento e compreensão de 

suas variáveis, bem como dos agentes envolvidos considerando a sua complexidade e as 

relações existentes– fluxos, dinâmica, relações, valorações etc.  
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Toda avaliação retrata um espaço de valores existentes que é reforçado por ela. Para 

Dias Sobrinho (2001), a universidade é uma organização complexa e heterogênea, cuja cultura 

é de intercâmbio e para a qual os significados são históricos e construídos intersubjetivamente. 

Por isso, “têm grande importância os processos de longo prazo, os significados nem sempre 

manifestos e quantificáveis, as conformações e situações nem sempre previstas” (DIAS 

SOBRINHO, 2001, p. 6). 

Face ao exposto, a presente investigação parte da seguinte questão: quais as 

representações sociais atribuídas pelos Técnicos em Assuntos Educacionais (TAEs), das 

assessorias das Unidades Institucionais (Prograd – Pró-Reitoria de Graduação) e Acadêmicas 

da UFRN –, à avaliação institucional via Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior 

(Sinaes), e como percebem sua atuação? 

Esta pesquisa justifica-se à medida que busca analisar a problemática que envolve a 

avaliação institucional e sua relação com o processo ensino-aprendizagem, num prisma de 

representação social atribuída por parte dos agentes envolvidos, em especial os TAEs, 

considerando a avaliação como um processo sistemático, num prisma de análise 

contextualizada, que avalia a instituição nas dimensões previstas pelo Sinaes. Nesse caso, o 

processo é visto como contínuo, cíclico, sistemático, que subsidia o aperfeiçoamento do Plano 

de Desenvolvimento Institucional (PDI) da instituição; consolidando-se, assim, como uma 

ferramenta de gestão para fins de acompanhamento e avaliação. Desse modo, torna-se possível 

retratar institucionalmente a UFRN, ou seja, o resultado é uma espécie de “balanço 

institucional”, numa visão macro, de conjunto da instituição e do inter-relacionamento entre 

suas partes, alicerçada nos princípios do respeito à diversidade, da globalidade e da 

“participação” dos segmentos que integram a Universidade. Nesse cenário,  

 

O Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) da UFRN consiste em um 

documento que define os rumos da Universidade, contemplando sua missão, visão de 

futuro e projeto pedagógico institucional, com as políticas e respectivas estratégias 

visando a atingir seus objetivos e metas. Tem vigência por um período de dez anos 

(2020-2029) e foi elaborado com base no Decreto nº 9.235, de 15 de dezembro de 

2017(UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE, 2020). 

 

Em relação à representação social atribuída pelos Técnicos em Assuntos Educacionais 

(TAEs) acerca do tema em tela, pesquisamos no portal de dissertações e teses da Coordenação 

de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes), numa busca preliminar de estudos 

desenvolvidos na área. Como resultado, encontramos alguns estudos voltados a Instituições de 

Ensino Superior que analisavam a avaliação pelo viés de docentes, de discentes (PONTES, 

2016), e até de avaliadores ad hoc do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais 
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Anísio Teixeira (BATISTA, 2014). Entretanto, não encontramos trabalhos que tivessem como 

foco os servidores técnico-administrativos, em especial os TAEs. Diante do exposto, esta 

pesquisa busca ampliar a discussão sobre esse sistema de avaliação, junto aos TAEs lotados nas 

assessorias das Unidades Institucionais, principalmente na Prograd, e nas Unidades 

Acadêmicas da UFRN (Campus Natal), em sua maioria na área-meio, e sua atuação nesse 

processo.  

Dada a escassez de produção científica acerca da temática em pauta, aliada à 

necessidade constante de uma discussão sobre avaliação, numa perspectiva de avaliação 

institucional do Sinaes, evidenciamos que o tema carece de uma maior discussão teórica. Para 

tanto, torna-se imprescindível desenvolver ações que discutam a problemática de forma clara, 

unívoca, exequível, pertinente, segura, transcendendo a casualidade, captando eventuais 

constrangimentos e possibilidades de melhorias, estando atreladas à realidade situacional, como 

forma de possibilitar mais conhecimento dos fenômenos estudados e não apenas a sua descrição 

(em seus processos sociais, econômicos, políticos e culturais, além dos aspectos educacionais, 

a priori). 

Ressalta-se que este estudo não visa se findar com a discussão da problemática do em 

pauta, visto que avaliação é um processo constante, contínuo, cíclico, envolvendo diversas 

variáveis, ajustando-se e se transformando sempre, em constante movimento, de modo a 

envolver todos os agentes desse processo macro. Considera-se a avaliação como instrumento 

processual, amplo e complexo, sendo requerida por todas as instituições de Ensino Superior, 

pois, de acordo Ristoff (2003), a avaliação, conceitualmente, é um estudo orientado para a 

tomada de decisões. Por conseguinte, seu uso deve ser proativo (para aperfeiçoar um programa) 

e também retroativo (para julgar o seu valor), percebendo-se nessa conceituação seu caráter 

processual.  

Nessa perspectiva, Ristoff (2003) destaca que a avaliação é uma atividade que tem por 

função alterar a busca de objetivos pragmáticos, retratando uma natureza formativa e somativa. 

Face ao exposto, não devemos ver a avaliação, ou seja, o julgamento sobre algo de forma 

estática, isolada e finalizada, pois é muito complexo atribuir valor às coisas e suas correlações 

existentes. Nesse sentido, estudo e cultura não são para nós outra coisa senão a consciência 

teórica dos nossos fins imediatos e supremos e do modo de lograrmos traduzi-los em atos 

(GRAMSCI, 1999).  

Outro fator é a necessidade de mais reflexão sobre o processo em si, carecendo de uma 

sensibilização para a autoavaliação e, posteriormente, de análise e produção de dados que 

resultem em compreensão da amplitude dos seus impactos (configurando-se uma necessidade 
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de mudança de paradigma). Para tanto, há uma necessidade constante de aproximação de 

princípios e proposições da Comissão Própria de Avaliação (CPA), de modo articulado com os 

agentes envolvidos no processo, de forma a minimizar e/ou dirimir a necessidade em questão. 

Sob essa ótica, a avaliação institucional deve apresentar-se como “resultante de uma 

necessidade e de uma exigência da realidade acadêmica contemporânea” (ARANA, 2014, p. 

5).  

Sendo pouca ou restrita a participação dos TAEs no processo de escolha, em virtude 

de a respectiva participação nesse processo avaliativo ser definida por meio de amostragem, 

vide critérios de seleção de indicação de participantes, esse é um fator que, a priori, poderia ser 

revisto, visto que uma proposta de participação equilibrada/equiparada e sistêmica dos 

segmentos da comunidade acadêmica poderia amenizar eventuais distorções, em prol da 

superação de uma não visualização e/ou identificação de atuação, por parte dos TAEs, dada a 

sua importância de atuação, muitas vezes na área-meio, nesse processo macro e seus reflexos. 

Desse modo, iríamos corroborar o aparente restrito senso de coatuação dos TAEs nesse 

processo amplo, complexo e variado.  

Por tudo isso, partimos do pressuposto de que os TAES não se percebem, na prática 

ou não atribuem muito sentido, a sua respectiva ação interventiva nesse processo no que diz 

respeito a sua atuação, efetiva, que está diretamente articulada a um conjunto de fatores.  Desse 

modo, faz-se necessário refletirmos acerca da constituição de uma cultura em avaliação, uma 

vez que implica reconhecer que esta não representa apenas um conjunto de valores e crenças 

de um povo, mas sim deve ser compreendida como“[…] parte do modo de ser, de agir e de 

expressar-se dos indivíduos e dos grupos humanos, e que o que a caracteriza é a significação” 

(PINO, 2005, p. 17). 

Desse modo, da avaliação institucional, na atualidade, emergem diversas discussões 

envolvendo os processos avaliativos, no âmbito das áreas de educação, administração, ciências 

sociais etc., por exemplo: o que esses processos demandam, como ponto de partida inicial, quais 

as perspectivas sobre o sentido e o significado das ações empreendidas nesse dado contexto e 

que se colocam para além das perspectivas pragmáticas e imediatistas aparentes. No âmbito das 

premissas da avaliação em si, faz-se necessário observar e rever eventuais distorções de 

questões que envolvem o planejamento, passando por execução, desenvolvimento, “controle” 

e avaliação, a fim de retroalimentar o sistema. Sobretudo, no tocante à implementação de uma 

concepção, ideia, como expectativa de valor em relação ao trabalho a ser executado e suas 

nuances (envolvendo perguntas sobre o que fazer, quem faz, onde fazer, quando fazer, por que 

fazer, como fazer? Ainda, vale questionar: quanto custa/o que é necessário para fazer? O que 
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envolve – hábitos, costumes, valores, pertenças, cultura em si), além de considerar todos os 

agentes envolvidos, coletiva e participativamente desse processo avaliativo. Visto que, “uma 

avaliação institucional deve visar ao crescimento do conjunto e não a processos de expiação ou 

exclusão” (GATTI, 2014, p. 15), ou seja, a avaliação deve ser um instrumento processual, 

cíclico, contínuo, articulado, de averiguação e mensuração da gestão, nesse caso, educacional, 

que corrobore com oportunidades coletivas de melhoria do processo de ensino-aprendizagem, 

numa visão macro e micro institucionalmente constituída, estendendo-se a todos os agentes 

envolvidos nesse processo e, em tempo algum, em busca de “culpados” em decorrência de 

eventuais resultados indesejados que venham a ser encontrados. 

A presente investigação elege como objetivo geral compreender, à luz da Teoria das 

Representações Sociais (TRS), os sentidos atribuídos pelos Técnicos em Assuntos 

Educacionais (TAEs) das assessorias das Unidades Institucionais (Prograd) e Acadêmicas da 

UFRN acerca da avaliação institucional via Sinaes e seu papel nesse processo. Já como 

objetivos específicos, busca: i) analisar os processos de significação atribuídos pelos TAEs às 

suas ações, a partir do que falam acerca de sua atuação na avaliação institucional; ii) 

problematizar a amplitude de sua ação na avaliação institucional, a partir das percepções dos 

TAEs. 

A UFRN é uma instituição idônea, de credibilidade e status social, vide indicadores de 

governança, com atuação de destaque no cenário potiguar, seja pela formação do capital 

humano em questão, seja pela articulação junto à população norte-rio-grandense e, ainda, por 

corroborar a indicação e disponibilização de pessoal altamente qualificado para comporem os 

quadros gerenciais do staff do Rio Grande do Norte. Assim, conta, atualmente, com um universo 

de 3.500 servidores técnico-administrativos, dos quais, os TAEs equivalem a cerca de 110 

profissionais (o que correspondente a 3,14%, do quadro atual dos cargos de Ensino Superior). 

Os TAEs dão suporte às mais diversas ações no âmbito dos processos de ensino-aprendizagem 

que integram as atividades de ensino, pesquisa e extensão da UFRN. 

De acordo com dados do PDI-2020/UFRN, a instituição é composta por 2.385 

professores, sendo 2.173 do magistério superior e 212 de educação básica; destes, 1.953 são 

doutores (81%), e 87% desenvolvem suas atividades em regime de trabalho de dedicação 

exclusiva. Quanto ao quadro técnico-administrativo, são 3.018 servidores distribuídos de 

acordo com o nível de classificação (66 da Classe A, 74 da Classe B, 462 da Classe C, 1.401 

da Classe D, 1.015 da Classe E); havendo uma predominância de 92% dos servidores técnico-

administrativos trabalhando no regime de 40h semanais, sendo 90% com formação em nível 

superior (UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE, 2020). 
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Os TAEs configuram-se como uma categoria funcional sui generis, dada a sua 

especificidade quanto à nomenclatura e ao perfil requerido de ingresso para fins de 

enquadramento organizacional junto às instituições de ensino que integram o quadro do 

Ministério da Educação (MEC), via Ministério de Planejamento. Essa função existe nas 

instituições ora mencionadas, vide Classificação Brasileira de Ocupação (CBO) –instrumento 

que pauta as ocupações profissionais brasileiras quanto à habilitação devida e ao perfil mínimo 

de entrada estabelecidos nos editais de concursos, em especial, os da UFRN e editais de ingresso 

no serviço público. No que diz respeito à ocupação profissional e nomenclatura do TAE, a 

priori, parece existir uma não compreensão do âmbito de atuação e do respectivo perfil do 

profissional em questão, considerando suas atividades e relações de trabalho implícitas, bem 

como, dada a pluralidade de atuação tendo em vista o ambiente profissional, no aporte ao 

ensino, à pesquisa e/ou à extensão. 

Atualmente, o Plano de Carreira dos Cargos Técnico-Administrativos em Educação 

(PCCTAE), de acordo com a CBO, apregoam como exigência mínima necessária para 

investidura ao cargo o curso superior completo em Pedagogia ou Licenciaturas afins, 

reconhecido pelo MEC. Essa descrição mínima necessária para atendimento ao cargo é prescrita 

da seguinte forma: coordenar as atividades de ensino, planejamento e orientação, 

supervisionando e avaliando estas atividades, para assegurar a regularidade do desenvolvimento 

do processo educativo; assessorar nas atividades de ensino, pesquisa e extensão; assessorar a 

coordenação na organização do trabalho pedagógico; planejar, supervisionar, analisar e 

reformular o processo de ensino-aprendizagem, traçando metas, estabelecendo normas, 

orientando e supervisionando seu cumprimento e criando ou modificando processos educativos 

em estreita articulação com os demais componentes do sistema educacional, para proporcionar 

educação integral aos alunos; elaborar projetos educativos e projetos de extensão; orientar e 

auxiliar nas pesquisas acadêmicas; realizar trabalhos estatísticos específicos; preparar e 

coordenar reuniões; conhecer sobre formas de planejamento, acompanhamento e avaliação de 

ações que promovam o desenvolvimento profissional em consonância com as Políticas e 

Diretrizes para o Desenvolvimento de Pessoal da administração pública federal direta, 

autárquica e fundacional e na UFRN; conhecer sobre formas de planejamento, 

acompanhamento e avaliação de educação a distância; favorecer treinamento, desenvolvimento 

e educação nas organizações; estabelecer tipos de ações de capacitação profissional (cursos 

presenciais e a distância, módulos, aprendizagem em serviço, seminários, congressos, 

workshops etc.); elaborar apostilas e manuais educativos; auxiliar instrutores na elaboração de 

materiais didáticos; desenvolver cursos para profissionais de outras áreas; elaborar e 
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acompanhar processos seletivos, como também organizar e executar eventos de 

desenvolvimento e aperfeiçoamento profissional; orientar e auxiliar na elaboração de proposta 

de acordos de cooperação entre programas de pós-graduação da UFRN e órgãos externos à 

UFRN; planejar e programar as atividades gerais e de equipe; redigir relatórios; agendar 

atendimentos; receber pessoas; redigir ofícios, memorandos, despachos; utilizar recursos de 

informática e sistemas informacionais; executar ações de capacitação profissional referentes à 

sua área de atuação, quando necessário; executar outras tarefas de mesma natureza e nível de 

complexidade associadas ao ambiente organizacional. 

De acordo com a CBO, por analogia, mais especificamente com o cargo de Pedagogo, 

aparecem como descrição sumária: implementar, avaliar, coordenar e planejar o 

desenvolvimento de projetos pedagógicos/instrucionais nas modalidades de ensino presencial 

e/ou a distância, aplicando metodologias e técnicas para facilitar o processo de ensino e 

aprendizagem. A atuação deve ser em cursos acadêmicos e/ou corporativos em todos os níveis 

de ensino para atender as necessidades dos educandos, acompanhando e avaliando os processos 

educacionais, de modo a viabilizar o trabalho coletivo, criando e organizando mecanismos de 

participação em programas e projetos educacionais, facilitando, assim, o processo comunicativo 

entre a comunidade escolar e as associações a ela vinculadas. Esse é, portanto, o perfil 

estabelecido legalmente para os agentes envolvidos e, ainda, chancelado pelos documentos 

normativos em questão, para esses profissionais atuarem nas diversas situações nesse amplo 

processo de ensino-aprendizagem, em especial, no tocante à pesquisa ora abordada, a de 

avaliação institucional via Sinaes e suas relações.  

Quanto ao Plano de Carreira dos Cargos Técnico-Administrativos em Educação 

(PCCTAE), este é tido como um conjunto de princípios, diretrizes e normas que regula o 

desenvolvimento profissional dos servidores da administração federal. Com base nesse plano, 

para fins de progressão funcional, os servidores podem progredir, dentro de uma classe, nos 

quatro níveis de classificação e nos dezesseis padrões de vencimento, mas não podem ascender 

de uma classe para outra. A progressão se dá por capacitação profissional, com mudança de 

nível de capacitação, no mesmo cargo e nível de classificação, decorrente da obtenção de 

certificação em Programa de Capacitação, compatível com o cargo ocupado, o ambiente 

organizacional e a carga horária mínima exigida, respeitado o interstício de dezoito meses (a 

título de progressão, é exigido aperfeiçoamento ou curso de capacitação igual ou superior a 180 

horas), considerando cursos de capacitação que guardam relação direta com a área de atuação 

do servidor em questão. Já a progressão por mérito profissional é a mudança para o padrão de 

vencimento subsequente (que vai do 1 ao 16, em cada uma das classes), a cada 18 meses. 
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No âmbito das Representações Sociais (RS), este estudo busca oportunizar uma visão 

geral, ampla, sobre de onde fala o pesquisador em questão frente ao objeto de pesquisa, suas 

implicações, visão, percepção, seus valores observados e pertenças, de modo a situar o objeto 

de estudo. Considerando também, num prisma de quem fala e de onde fala, a vivência do 

pesquisador, o percurso formativo, a trajetória profissional e as observações vivenciadas em 

sua prática institucional laboral, como forma de mais bem compreender os fenômenos em 

questão. As RS consideram de onde o sujeito fala, como forma de mais bem compreender os 

fenômenos observados. 

 

Com efeito, este conceito [Representações Sociais] atravessa as ciências humanas e 

não é um patrimônio de uma área particular. Ele tem fundas raízes na sociologia, e 

uma presença marcante na antropologia e na história das mentalidades.  Dessa forma, 

antes de mais nada convém explicar o lugar de onde falo, para situar a que me refiro 

(ARRUDA, 2002). 

 

Para tanto, observou-se o seu limiar profissional, campo de atuação, formação e 

saberes articulados, entre outros aspectos, em prol de uma melhor configuração do lugar de fala 

e por que fala o pesquisado, de acordo com suas premissas, acerca da necessidade de 

desenvolvimento desta pesquisa, além de considerar como o pesquisado e o pesquisador estão 

implicados no desenvolvimento da pesquisa. Nessa direção, parte-se, inicialmente e, em 

especial, da seguinte pergunta: quais os sentidos atribuídos pelos TAEs à avaliação institucional 

Sinaes e sua compreensão acerca de seu papel nesse processo? Desse modo, torna-se possível 

compreendermos os fenômenos que permeiam a sua respectiva prática, de acordo com o que 

fora constatado pelo pesquisador frente ao fenômeno em questão, pois estão todos inter-

relacionados, no âmbito das RS, de acordo com os aspectos que permeiam sua prática social.  

No que diz respeito às representações sociais, segundo definição clássica apresentada 

por Jodelet (1984), trata-se de: 

 

[...] modalidade de conhecimento prático orientados para a comunicação e para a 

compreensão do contexto social, material e ideativo em que vivemos.  São, 

consequentemente, formas de conhecimentos que se manifestam como elementos 

cognitivos. Sendo socialmente elaborados e partilhados, contribuem para a construção 

de uma realidade comum, que possibilita a comunicação” (JODELET, 1984 apud 

MACIEL; MOREIRA; GONTIES, 2001, p. 360).  

 

Foi nesse contexto que Moscovici começou a pesquisar e a pensar numa nova teoria, 

no caso, das Representações Sociais, que procurasse superar dicotomias, como entre o 

individual e o social, o externo e o interno, o estruturante, o processo e a estruturação e, ao 
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mesmo tempo, pudesse dar conta também de novos contextos sociais (GUARESCHI; ROSO, 

2014). 

Para investigar essa problemática, o presente estudo está dividido em 6 seções. Nesta 

primeira seção introdutória, apresentamos a questão de partida, o lócus de pesquisa, a 

justificativa, a problemática, os objetivos, o público-alvo, a caracterização do sujeito e suas 

especificidades que legitimam sua respectiva atuação em determinado processo avaliativo.  

Na segunda seção, abordaremos o Sistema Nacional de Avaliação da Educação 

Superior (Sinaes) e seu marco legal, no que tange à sua implantação e prática na UFRN. Nesse 

sentido, discutiremos sobre o processo de avaliação e sobre a invisibilidade do TAE nesse 

processo de avaliação. 

Na terceira seção, traremos estudos sobre a Teoria das Representações Sociais (TRS), 

como aporte para configurar uma “lente” de leitura visando descortinar os fenômenos a ser 

evidenciados e estudados no âmbito da pesquisa em questão, concretizando-se num verdadeiro 

aporte teórico, com seus processos de objetivação e ancoragem, numa abordagem estrutural 

(considerando a literatura encontrada, ou seja, estudos realizados – dissertações, teses e artigos 

no âmbito da temática). 

Na quarta seção, será exposta a metodologia adotada neste estudo. Desse modo, serão 

discutidos os fundamentos teóricos – revisões bibliográficas, compreensões de dimensões de 

análises e teorias, instrumentos de coleta e tratamento e apresentação de resultados obtidos com 

a Técnica de Associação Livre de Palavras (Talp). 

Na quinta seção, serão apresentados os resultados da pesquisa. Trata-se da etapa de 

análise de dados a partir da investigação em questão. Essa etapa se deu após a aplicação de 

formulários (Talp) e entrevistas, com transcrição e análise descritiva e o enquadramento em 

suas respectivas dimensões de estudo. 

Na sexta e última sessão, teceremos as considerações finais do que foi constatado, 

tendo em vista os fenômenos evidenciados, retratados e, por ora, analisados, à título da 

observância dos reais sentidos atribuídos à avaliação Sinaes e a atuação sob a ótica dos próprios 

TAEs da UFRN nesse processo. 
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2 SINAES: A PRÁTICA AVALIATIVA 

 

Nesta segunda seção, trataremos do Sistema Nacional de Avaliação da Educação 

Superior (Sinaes), considerando o marco legal, a vivência institucional e a percepção dos TAEs 

nesse processo.  

 

2.1 O AMPARO LEGAL DE CRIAÇÃO DO SINAES. 

 

Sobre a avaliação institucional, de acordo com Gatti (2014): 

 

Numa perspectiva democrática, a avaliação institucional em instituições educacionais, 

abrangendo qualquer segmento ou modalidade de ensino, sendo intencional e 

sistemática, pressupõe colocar em evidência as premissas educativas, os lavores e 

contextos de referência em relação aos quais se avalia (GATTI, 2014, p. 15). 

 

O Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (Sinaes) foi instituído por 

meio da Lei Nº 10.861, de 14 de abril de 2004, objetivando assegurar o processo nacional de 

avaliação das instituições de educação superior, dos cursos de graduação e do desempenho 

acadêmico de seus estudantes. Esse sistema vem sendo posto em prática na UFRN por meio de 

CPAs, PDI e Conaes, em articulação com os seus documentos normativos. Essa nova realidade 

se dá em virtude de mais preocupação da instituição com a qualidade dos cursos e das 

instituições de ensino. Nesse sentido, destaca-se que tal percurso é fruto de diversos processos 

e iniciativas que marcam a regulamentação da educação superior brasileira, em especial, a partir 

da década de 1980. Esses processos avaliativos e atos regulamentários que são firmados pelo 

Sinaes visam, a priori, ao credenciamento e ao recredenciamento das Instituições de Ensino 

Superior (IES), além do credenciamento de novos polos de apoio presencial no que concerne, 

também, à autorização, ao reconhecimento e à renovação de reconhecimento dos cursos de 

graduação das IES. 

O Sinaes tem por finalidade maior a melhoria da qualidade da educação superior, a 

orientação da expansão da sua oferta, o aumento permanente da sua eficácia institucional, a 

efetividade acadêmica e social e, especialmente, a promoção do aprofundamento dos 

compromissos e responsabilidades sociais das instituições de educação superior, por meio da 

valorização de sua missão pública, da promoção dos valores democráticos, do respeito à 

diferença e à diversidade, da afirmação da autonomia e da identidade institucional (BRASIL, 

2004). Para tanto, o Sinaes, como premissa maior, a título de diretriz federal, deve ser 

desenvolvido em cooperação com os sistemas de ensino dos Estados e do Distrito Federal, com 
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vista a promover a avaliação de instituições, de cursos e de desempenho dos estudantes, 

devendo assegurar: 

 

I – avaliação institucional, interna e externa, contemplando a análise global e integrada 

das dimensões, estruturas, relações, compromisso social, atividades, finalidades e 

responsabilidades sociais das instituições de educação superior e de seus cursos; 

II – o caráter público de todos os procedimentos, dados e resultados dos processos 

avaliativos; 

III – o respeito à identidade e à diversidade de instituições e de cursos; 

IV – a participação do corpo discente, docente e técnico-administrativo das 

instituições de educação superior, e da sociedade civil, por meio de suas 

representações (BRASIL, 2004). 

 

Os resultados da referida avaliação constituirão referencial básico dos processos de 

regulação e supervisão da educação superior, neles compreendidos o credenciamento e a 

renovação de credenciamento de instituições de educação superior, a autorização, o 

reconhecimento e a renovação de reconhecimento de cursos de graduação. Devendo a avaliação 

das instituições de educação superior ter por objetivo identificar o seu perfil e o significado de 

sua atuação, por meio de atividades, cursos, programas, projetos e setores, considerando as 

diferentes dimensões institucionais, entre elas, obrigatoriamente, as dez dimensões, a seguir: 

 

I – a missão e o plano de desenvolvimento institucional; 

II – a política para o ensino, a pesquisa, a pós-graduação, a extensão e as respectivas 

formas de operacionalização, incluídos os procedimentos para estímulo à produção 

acadêmica, as bolsas de pesquisa, de monitoria e demais modalidades; 

III – a responsabilidade social da instituição, considerada especialmente no que se 

refere à sua contribuição em relação à inclusão social, ao desenvolvimento econômico 

e social, à defesa do meio ambiente, da memória cultural, da produção artística e do 

patrimônio cultural; 

IV – a comunicação com a sociedade; 

V – as políticas de pessoal, as carreiras do corpo docente e do corpo técnico-

administrativo, seu aperfeiçoamento, desenvolvimento profissional e suas condições 

de trabalho; 

VI – organização e gestão da instituição, especialmente o funcionamento e 

representatividade dos colegiados, sua independência e autonomia na relação com a 

mantenedora, e a participação dos segmentos da comunidade universitária nos 

processos decisórios; 

VII – infra-estrutura física, especialmente a de ensino e de pesquisa, biblioteca, 

recursos de informação e comunicação; 

VIII – planejamento e avaliação, especialmente os processos, resultados e eficácia da 

auto-avaliação institucional; 

IX – políticas de atendimento aos estudantes; 

X – sustentabilidade financeira, tendo em vista o significado social da continuidade 

dos compromissos na oferta da educação superior (BRASIL, 2004). 

 

Essas dimensões implicam respeitar a diversidade e as especificidades das diferentes 

organizações acadêmicas, devendo ser contempladas, no caso das universidades, de acordo com 

critérios estabelecidos em regulamento, com pontuação específica pela existência de programas 

de pós-graduação e por seu desempenho, conforme a avaliação mantida pela Fundação 
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Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes). Para fins de avaliação 

das instituições, deverão ser utilizados procedimentos e instrumentos diversificados, entre os 

quais, a autoavaliação e a avaliação externa in loco. Para tanto, a avaliação das instituições de 

educação superior resultará na aplicação de conceitos, ordenados em uma escala com 5 (cinco) 

níveis, para cada uma das dimensões e o conjunto das dimensões ora analisadas. 

A avaliação dos cursos de graduação tem por objetivo identificar as condições de 

ensino oferecidas aos estudantes, em especial, as relativas ao perfil do corpo docente, às 

instalações físicas e à organização didático-pedagógica. Nesse sentido, a avaliação utilizará 

procedimentos e instrumentos diversificados, entre os quais, obrigatoriamente, as visitas por 

comissões de especialistas das respectivas áreas do conhecimento. 

Por sua vez, a avaliação do desempenho dos estudantes dos cursos de graduação será 

realizada mediante aplicação do Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (Enade), 

responsável por aferir o desempenho dos estudantes em relação aos conteúdos programáticos 

previstos nas diretrizes curriculares do curso de graduação, suas habilidades para atendimento 

às exigências decorrentes da evolução do conhecimento e suas competências para compreender 

temas exteriores ao âmbito específico de sua profissão, ligados à realidade brasileira e mundial 

e a outras áreas do conhecimento. Esse exame é aplicado periodicamente, admitindo a utilização 

de procedimentos amostrais dos alunos de todos os cursos de graduação, ao final do primeiro e 

do último ano; com periodicidade máxima de aplicação do Enade aos estudantes de cada curso, 

trienalmente. 

O Enade é componente curricular obrigatório dos cursos de graduação, sendo inscrita 

no histórico escolar do estudante somente a situação regular com relação a essa obrigação, 

atestada pela efetiva participação ou, quando for o caso, pela dispensa oficial pelo MEC, 

conforme justificativa estabelecida em regulamento. Nesse caso, cabe ao dirigente da 

instituição de educação superior a inscrição junto ao Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 

Educacionais Anísio Teixeira (Inep) dos alunos habilitados à participação no Enade. 

A avaliação do desempenho dos alunos de cada curso no Enade é expressa por meio 

de conceitos, ordenados em uma escala com 5 (cinco) níveis, tomando por base padrões 

mínimos estabelecidos por especialistas de diferentes áreas do conhecimento. Por sua vez, a 

introdução do Enade, como um dos procedimentos de avaliação do Sinaes, ocorreu 

originalmente de forma gradativa, cabendo ao MEC determinar anualmente os cursos de 

graduação a ser avaliados. 
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Tendo sido instituída, no âmbito do MEC e vinculada ao Gabinete do Ministro de 

Estado, a Comissão Nacional de Avaliação da Educação Superior (Conaes), órgão colegiado de 

coordenação e supervisão do Sinaes, tem as seguintes atribuições: 

 

I – propor e avaliar as dinâmicas, procedimentos e mecanismos da avaliação 

institucional, de cursos e de desempenho dos estudantes; 

II – estabelecer diretrizes para organização e designação de comissões de avaliação, 

analisar relatórios, elaborar pareceres e encaminhar recomendações às instâncias 

competentes; 

III – formular propostas para o desenvolvimento das instituições de educação 

superior, com base nas análises e recomendações produzidas nos processos de 

avaliação; 

IV – articular-se com os sistemas estaduais de ensino, visando a estabelecer ações e 

critérios comuns de avaliação e supervisão da educação superior; 

V – submeter anualmente à aprovação do MEC a relação dos cursos a cujos estudantes 

será aplicado o Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes - ENADE; 

VI – elaborar o seu regimento, a ser aprovado em ato do Ministro de Estado da 

Educação; 

VII – realizar reuniões ordinárias mensais e extraordinárias, sempre que convocadas 

pelo MEC. 

Onde a CONAES tem por composição: 

I – 1 (um) representante do INEP; 

II – 1 (um) representante da Fundação Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal 

de Nível Superior – CAPES; 

III – 3 (três) representantes do Ministério da Educação, sendo 1 (um) obrigatoriamente 

do órgão responsável pela regulação e supervisão da educação superior; 

IV – 1 (um) representante do corpo discente das instituições de educação superior 

(nomeado pelo Presidente da República para mandato de 2 (dois) anos, vedada a 

recondução); 

V – 1 (um) representante do corpo docente das instituições de educação superior 

(nomeado pelo Presidente da República para mandato de 3 (três) anos, admitida 1 

(uma) recondução); 

VI – 1 (um) representante do corpo técnico-administrativo das instituições de 

educação superior (nomeado pelo Presidente da República para mandato de 3 (três) 

anos, admitida 1 (uma) recondução); 

VII – 5 (cinco) membros, indicados pelo Ministro de Estado da Educação, escolhidos 

entre cidadãos com notório saber científico, filosófico e artístico, e reconhecida 

competência em avaliação ou gestão da educação superior (nomeados pelo Presidente 

da República para mandato de 3 (três) anos, admitida 1 (uma) recondução) (BRASIL, 

2018a). 

 

A Conaes deverá ser presidida por 1 (um) dos membros referidos no inciso VII do 

caput desse artigo, eleito pelo colegiado, para mandato de 1 (um) ano, permitida 1 (uma) 

recondução. 

Quanto à realização da avaliação das instituições, dos cursos e do desempenho dos 

estudantes, essas ações são de responsabilidade do Inep. Nesse caso, cabe ao MEC tornar 

público e disponível o resultado da avaliação das instituições de Ensino Superior e de seus 

cursos. 
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Quando os resultados são considerados insatisfatórios, estes ensejam a celebração de 

protocolo de compromisso, a ser firmado entre a instituição de educação superior e o MEC, 

contendo: 

 

I – o diagnóstico objetivo das condições da instituição; 

II – os encaminhamentos, processos e ações a serem adotados pela instituição de 

educação superior com vistas na superação das dificuldades ora detectadas; 

III – a indicação de prazos e metas para o cumprimento de ações, expressamente 

definidas, e a caracterização das respectivas responsabilidades dos dirigentes; 

IV – a criação, por parte da instituição de educação superior, de comissão de 

acompanhamento do protocolo de compromisso. 

Onde o descumprimento do protocolo de compromisso, no todo ou em parte, poderá 

ensejar a aplicação das seguintes, tais como:  

I – suspensão temporária da abertura de processo seletivo de cursos de graduação; 

II – cassação da autorização de funcionamento da instituição de educação superior ou 

do reconhecimento de cursos por ela oferecidos; 

III – advertência, suspensão ou perda de mandato do dirigente responsável pela ação 

não executada, no caso de instituições públicas de Ensino Superior (BRASIL, 2006, 

p. 9). 

 

A esse respeito, cabe a cada instituição de Ensino Superior, pública ou privada, 

constituir a sua Comissão Própria de Avaliação (CPA), com as atribuições de condução dos 

processos de avaliação internos da instituição, de sistematização e de prestação das informações 

solicitadas pelo Inep, obedecendo às seguintes diretrizes: 

 

I – constituição por ato do dirigente máximo da instituição de Ensino Superior, ou por 

previsão no seu próprio estatuto ou regimento, assegurada a participação de todos os 

segmentos da comunidade universitária e da sociedade civil organizada, e vedada a 

composição que privilegie a maioria absoluta de um dos segmentos; 

II – atuação autônoma em relação a conselhos e demais órgãos colegiados existentes 

na instituição de educação superior (BRASIL, 2018b). 

 

Ressalta-se que os responsáveis pela prestação de informações falsas ou pelo 

preenchimento de formulários e relatórios de avaliação que impliquem omissão ou distorção de 

dados a ser fornecidos ao Sinaes responderão civil, penal e administrativamente por essas 

condutas. Os demais casos são de inteira responsabilidade do MEC no que tange aos 

procedimentos e à avaliação do Sinaes. 

 

2.2 A PRÁTICA EM AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL VIA SINAES. 

 

Acerca do sistema de avaliação do Sinaes, Dias Sobrinho (2010) aponta que:  

 

Um sistema se realiza como uma ideia básica e integradora que se materializa em 

determinadas práticas articuladas entre si, coma finalidade de produzir efeitos e 

alcançar objetivos coerentes e consistentes. Para ser realmente um sistema de 

avaliação, o Sinaes propôs a integração entre diversos instrumentos e momentos de 
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aplicação, tendo como base e eixo estruturante uma concepção global de avaliação e 

de Educação Superior (DIAS SOBRINHO, 2010, p. 208). 

 

Foi nesse contexto, principalmente legal, de identificar a coerência entre a missão 

institucional e as políticas institucionais realizadas e retratadas no Plano de Desenvolvimento 

Institucional (PDI) de cada Instituição de Ensino Superior (IES) que a avaliação institucional 

via Sinaes firmou-se. Com isso, surge a necessidade de produzir e acompanhar mais as 

mudanças vigentes, decorrentes desse processo de avaliação, trazendo alterações nos currículos, 

nas metodologias de ensino, no sistema de ensino, de pesquisa e de ação social(responsabilidade 

social). A avaliação institucional Sinaes alia-se, portanto, a uma melhor visibilidade 

institucional, a partir do ranking educacional e de questões de investimentos institucional. 

Nesse processo, concorrer é fortalecer a posição relativa com a finalidade de adquirir 

mais poder de barganha no indispensável processo de negociação, uma vez que todas as 

unidades políticas devem ajustar suas estratégias em um sistema interdependente. Por sua vez, 

as transformações ocorridas no âmbito das instituições de ensino fazem parte das complexas 

mudanças na sociedade, requerendo, assim, uma autoavaliação de seu processo de organização 

de informações (conceitualmente um processo mais amplo e abrangente da educação superior 

– com o prisma na formação integral de cidadãos, cuja referência central é o bem da sociedade 

e dever do Estado). A esse respeito, Belloni destaca que: 

 

A autoconsciência institucional constitui importante subsídio para o processo da 

tomada de decisão, tanto em nível individual quanto em nível coletivo, da instituição 

como um todo, com vistas ao seu aperfeiçoamento, e tem como ponto de fundamental 

importância à intensa participação de seus membros tanto na forma de encaminhar a 

avaliação na identificação de critérios e procedimentos, como na utilização dos 

resultados (BELLONI, 1995 apud RISTOFF, 2003, p.30). 

 

Por sua vez, Dias Sobrinho (2003) corrobora postulando que, nos casos em que as 

universidades assumiram a titularidade da avaliação, a possibilidade de autoconhecimento 

institucional permitiu o aperfeiçoamento e a correção de diversas ações institucionais, 

promovendo um destaque positivo delas no cenário nacional. Já num contexto revolucionário, 

em âmbito mundial,  

 

[…] o setor público não está numa situação em que velhas verdades possam ser 

reafirmadas. É uma situação que requer o desenvolvimento de novos princípios. A 

administração pública deve enfrentar o desafio da inovação mais do que confiar na 

imitação. A melhoria da gerência pública não é só uma questão de se estar em dia com 

o que está ocorrendo na iniciativa privada: significa também abrir novos caminhos 

(METCALFE; RICHARDS, 1996, p. 173). 
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Com ênfase na autoavaliação, o Sinaes fixa-se como uma prática educativa de 

avaliação objetivando “gerar nos membros da comunidade acadêmica a autoconsciência de sua 

qualidade, de seus problemas e de seus desafios, por meio dos mecanismos institucionalizados 

e participativos de realização” (PEIXOTO, 2009, p. 13). Compreender esse processo de forma 

ordenada, contínua e multidimensional, orientado à promoção de uma cidadania ativa e 

participativa, articulada por diferentes ações de conhecimento, coparticipação, sensibilização, 

valorização etc., em prol do desenvolvimento de conhecimentos, atitudes, sentimentos e 

práticas sociais implica fortalecer o sistema educacional, tendo em vista que, nos dias atuais, o 

segmento público, em especial, a área de gestão educacional, vivencia sua prática 

administrativa e/ou de gestão sob princípios de qualidade, competitividade, inovação e valor 

agregado(diferencial competitivo), considerando que os “serviços públicos têm o dever 

específico de atender às necessidades de seus consumidores e clientes” (CLARKE, 1993, p. 

24). 

Sob essa ótica, o aspecto cultural deve ser observado, tendo por base, especialmente, 

a abordagem sócio-histórica, principalmente pela possibilidade de refletir sobre os sujeitos no 

plano cultural e social, individual e coletivo no qual atuam. Apesar disso, conceituar cultura 

não é fácil, devido ao seu caráter genérico, pois, segundo Andrade (2012), a cultura vem a ser 

um conceito cujos atributos constitutivos são também considerados conceitos. Partindo dos 

pressupostos trazidos a partir das reflexões da abordagem histórico-cultural, por cultura 

entendemos uma multiplicidade de fatores que tem em comum ser produção humana e, 

portanto, carregada de significações (PINO, 2005). 

Nesse âmbito, toda avaliação 

 

[...] constitui-se, assim, como um processo de investigação de uma realidade 

educativa, em que aspectos qualitativos, numa dada perspectiva sobre qualidade 

social, educacional e cultural. É um processo de problematização das qualidades 

esperadas ou desejadas a partir de situações e relações concretas. A problematização 

de estruturas, dinâmicas de trabalho, ocorrências ou resultados na vida institucional 

não apenas se pauta em um esquema conceitual adequado aos objetivos e ao campo 

institucional definido para a avaliação, mas também contempla o modo como se 

conceitua essa instituição educacional, por qualidade da educação oferecida (GATTI, 

2014, p. 15). 

 

Segundo a autora, deve-se olhar para o todo e, principalmente, considerar todas as 

especificidades, que envolvem os fenômenos envolvidos nessa relação, como produto e 

processo, conhecimento comum compartilhado, saber comum, em dado contexto histórico-

temporal, considerando os seus agentes desse macroprocesso avaliativo. Em relação a esta 

pesquisa, trabalhar com a representação social exige do pesquisador uma postura investigativa 
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voltada para o entendimento de peculiaridades, além de requerer um sentido observador 

apurado e firmado numa metodologia que destaque o potencial de escuta do outro, não apenas 

como objeto mas também como sujeito ativo diante da pesquisa. 

 

2.3 A PRÁTICA AVALIATIVA, A ESPECIFICIDADE DOS TAES E SUA 

INVISIBILIDADE INSTITUCIONAL 

 

A pluralidade de ações no âmbito acadêmico de natureza de ensino, pesquisa, 

extensão, e de gestão em si, no ambiente educacional, aliada à diversificação de formações dos 

servidores técnico-administrativos em Educação, em seus variados ambientes, na pluralidade 

de meios, com as suas respectivas diferentes dinâmicas de vivência, retratam a diversidade de 

diálogos existentes e favorecem o empoderamento como ação individual consciente em meio 

ao coletivo e de apropriação de seu respectivo saber. Nesse processo, esses sujeitos passam, 

também, a se perceber como agentes transformadores de eventuais mudanças. 

Deve-se ter em mente que essa pluralidade de formações acadêmicas dos TAEs, com 

variadas vivências formativas e saberes articulados, aliada à possibilidade de atuação em 

ambientes diversos, com diferentes situações de ensino, pesquisa e extensão, por mais que 

tenhamos um perfil de entrada no cargo tão variado, com suas respectivas implicações 

decorrentes de seus percursos formativos acadêmicos diversos, isso não significa uma 

dificuldade a mais; e, sim, essa diferença pode e deve enriquecer, com a articulação de seus 

respectivos olhares, conhecimentos, saberes, competências, vivências etc., em prol de uma 

prática laboral comum, conhecimento compartilhado, de modo mais rico e valorativo. 

Num prisma mesmo de competência de seus Recursos Humanos (RH), como forma 

política de corroborar as exigências vigentes para a prática laboral, além de contribuir na 

promoção do desenvolvimento das pessoas que afazem, com foco na mudança necessária de 

comportamentos, habilidades e, principalmente, de atitudes, o TAE deve observar o seu 

respectivo papel, sua função e atuação, suas atitudes e seus métodos, atos empregados, as 

relações afetivas, os valores humanos e organizacionais, bem como sua necessidade de 

adequações e construções almejadas, como indivíduo, profissional, coletivo – pertencente a um 

grupo social, em prol de uma atuação mais ampla, prospectiva e de visão expansiva nesse 

macroprocesso de ensino-aprendizagem. 

No que diz respeito à complexidade do ser humano e em suas diversas relações, no 

trabalho e nos meios produtivos e, ainda, nos espaços de formação, não seria diferente, já que 

o homem deve ser concebido como um bloco histórico de elementos puramente subjetivos e 
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individuais e de elementos de massa e objetivos ou materiais, com os quais o indivíduo está em 

relação ativa, visto que o ser humano, para Gramsci, é um complexo processo, “precisamente 

o processo de seus atos” (GRAMSCI, 1999, p. 412). 

Isso se dá na medida em que as ações geram discussões, trazendo à tona as situações 

vivenciadas no cotidiano, possibilitando, assim, a reflexão sobre a prática diária e a valorização 

e os significados atribuídos, por meio da representação social, em especial, à avaliação 

institucional e a atuação dos TAE nesse processo. Como resultado, pode-se contribuir com 

novas estratégias de ação frente a eventuais dificuldades, ameaças, fraquezas e desafios a ser 

enfrentados pelas IES, no contexto em que esteja inserida, sob um prisma macro de 

desenvolvimento institucional. Consideramos a universidade, na condição de espaço 

acadêmico, um palco de infindáveis processos de aprendizagem, composto por uma 

multiplicidade de ideias, idades, gêneros, cores, raças e credos, o que se configura em um 

recorte social, caracterizado pela diversidade, retratando padrões sociais pré-existentes 

(CANDAU, 2012). 

No que toca o modelo administrativo, “caminha-se não para um paradigma global, mas 

para um pluralismo organizacional” (HOOD, 1996, p. 163). Nessa perspectiva, acreditamos que 

a investigação acerca da representação social atribuída pelos servidores técnico-

administrativos, em especial os TAEs, à avaliação institucional via Sinaes e sobre sua atuação 

nesse processo, visa contribuir para as reflexões no âmbito dessa temática, apresentando os 

desafios e as estratégias a ser utilizados na resolução de problemas dentro da instituição, com 

vista a obter uma melhor avaliação, contínua, participativa, sistêmica, cíclica, inovadora, 

voltada efetivamente para a formação integral de cidadãos, para o bem da sociedade, sendo este 

um dever do Estado. Portanto, devemos estar atentos às falas dos técnicos envolvidos no 

processo para que possamos identificar suas pertenças (práticas/especificações – relações, 

peculiaridades, valores, significados etc.), analisando justamente o que delimita as identidades 

de cada indivíduo. 

Nesse processo, a representação social – com seus significados, valorizações e 

sentidos, considerado neste estudo, o sentido social– assume diversos significados e um deles 

é a relação com o mundo como produção simbólica das práticas sociais, resultante do processo 

histórico e social, variando de acordo com cada corrente histórica. Corroborando esse 

pensamento, Silva (2006) afirma que refletir sobre o sentido, num determinado contexto, é falar 

dos sentidos dos outros – do indivíduo e da coletividade. Já para Elias (1994), os sentidos 

precisam ser compreendidos no processo da relação do indivíduo com a sociedade, como 

resultado do desenvolvimento histórico, tentando superar a oposição indivíduo versus 
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sociedade num exercício de entendimento por meio dos sentidos dados por aqueles que 

convivem com a questão. A esse respeito, Guareschi e Roso (2014) apontam que 

 

[...] é nesse contexto que ele começa a pesquisar e pensar numa nova teoria, no caso, 

das Representações Sociais, que procurasse superar dicotomias, como entre o 

individual e o social, o externo e o interno, o estruturante e o estruturado, o processo 

e a estruturação e, ao mesmo tempo, pudesse dar conta de novos contextos sociais 

(GUARESCHI; ROSO, 2014, p. 24). 

 

Para dar início à pesquisa, consideramos o conceito de sentido a ser abordado o do 

social, visto que, na concepção de Augé (1997), o sentido social, no contexto antropológico, 

analisa como o homem atribui sentido às suas relações recíprocas. É, portanto, o sentido social 

que tem relação com as noções de identidade e de relação dos indivíduos com as formas 

simbólicas e seus percursos. Ainda segundo Augé (1997), os sentidos são constituídos por meio 

de um processo que tem relações instituídas e vividas no interior da coletividade com seus 

pertencimentos e alteridades (qualidade ou estado do que é outro). Nesse processo, o sujeito ser 

em ação constitui-se como um produto da relação do Eu com o Nós (com a sua respectiva 

pluralidade de sentidos). 

Considerando que o conhecimento é construído em uma via de mão dupla, nessa 

interação recíproca, o conhecimento se constrói caminhando. Em relação ao processo de 

pesquisa, Paulo Freire (1996) destaca que: 

 

Não há ensino sem pesquisa e pesquisa sem ensino. Esses que-fazeres se encontram 

um no corpo do outro. Ensino porque busco, porque indaguei, porque indago e me 

indago. Pesquiso para constatar, constatando, intervenho, intervindo educo e me 

educo. Pesquiso para conhecer o que ainda não conheço e comunicar ou anunciar a 

novidade (FREIRE, 1996, p. 29).  

 

Nesse sentido, consideramos conhecimento na condição de saber comum, social, 

partilhado, como construção, produto e processo ao mesmo tempo. Por essa razão, postulamos, 

de fato, que é na relação de dialogismo que emerge a pesquisa qualitativa. Defendemos, em 

consonância com Souza e Albuquerque, que: 

 

O pesquisador, nesse contexto, não apenas pergunta para obter respostas que atendam 

aos objetivos definidos de antemão, mas, ao perguntar e também responder, se 

posiciona como um sujeito, que, do lugar de pesquisador, traz perspectivas e valores 

diversos sobre as experiências compartilhadas com os sujeitos da pesquisa (SOUZA; 

ALBUQUERQUE, 2012, p. 116). 

 

Dessa forma, pensamos que esse movimento de idas e vindas é fonte de crescimento 

para pesquisador e pesquisado, ambos norteados pelo objeto de estudo, no processo da busca 

de conhecimento pretendido. Sob esse viés, esta pesquisa encontra-se firmada na necessidade 
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de compreender e ter mais proficiência nos pressupostos implícitos – latentes e existentes na 

categoria funcional, com base na perspectiva de servidores técnico-administrativos em 

educação da UFRN – em especial os TAEs –, no que concerne ao sentido atribuído à avaliação 

institucional, via Sinaes, e, sua participação nesse processo. 

Acreditamos que, assim, poderemos contribuir na identificação dessas premissas, 

forças, oportunidades, fraquezas e ameaças, bem como nos desafios a ser superados. Buscamos 

corroborar, assim, as possibilidades que emergem dessas ações numa perspectiva educativa 

ampla que contempla todos os sujeitos envolvidos nesse amplo processo de ensino-

aprendizagem. 

Entendemos que a temática em questão envolve compreender a relação entre 

valoração, significados e sentidos atribuídos e a respectiva pluralidade de fatores implicados na 

repercussão desse amplo processo de ensino-aprendizagem. Esse processo de avaliação 

institucional via Sinaes surge como prática socioeducativa de avaliação, como forma de 

atendimento a necessidades de avaliação institucional, conforme legislação vigente, 

constituindo-se como uma fase imprescindível de retroalimentação de todo o planejamento 

macroinstitucional, ou seja, caracteriza-se como em um ciclo das fases de planejamento 

PDCA(planejamento, desenvolvimento, controle e avaliação) de toda e qualquer fase de 

gerenciamento e planejamento organizacional. Para isso, faz-se necessário identificar os fatores 

de bloqueio, os indicativos de mudanças e as possibilidades emergentes para a consolidação 

e/ou o fortalecimento de uma cultura de avaliação institucional e de percepção de 

significação/valorização/sentidos de sua relação com o processo ensino-aprendizagem, a partir 

da análise das falas e da representação social atribuída, como forma de possibilitar um melhor 

entendimento dessas subjetividades presentes nas escolhas, nas formas e nos meios de agir no 

seu cotidiano, ou seja, significação/valorização/sentidos de suas ações sob um prisma macro 

desse processo educativo.  

É sob essa ótica de necessidade de mais bem constatar que se justifica a pretensão de 

tentar entender a sua plena significação/valorização/sentidos – representação social atribuída 

pelos técnicos a sua ação social nesse processo formativo de ensino-aprendizagem. A esse 

respeito, Marc Augé (1999, p. 43) destaca que “[...] compreender os sentidos é discernir as 

relações e a ocorrência essencial das mesmas, simbolizadas e efetivadas entre humanos 

pertencentes a uma coletividade particular”. 

Consideramos que a discussão socioeducativa acerca da avaliação, em especial, a 

avaliação educacional – Sinaes, nos últimos anos, ocupa um relevante lugar, seja pela 

necessidade de avaliação institucional, de acordo com legislação vigente, seja pela necessidade 
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constante de efetivar de forma mais eficiente e eficaz as fases de planejamento, 

desenvolvimento, controle e avaliação institucional, em todas as suas dimensões e junto a todos 

que fazem a instituição(comunidade acadêmica no geral e sociedade) e o sistema 

macroeducacional. 

A obrigação de ofertar uma educação laica, pública, gratuita e de qualidade vem 

corroborando a necessidade de identificar institucionalmente suas Forças, Oportunidades, 

Fraquezas e Ameaças (FOFA), em prol do alcance de um processo de melhoria contínua e de 

qualidade, visando ao alcance de um diferencial competitivo e valor agregado que, por 

conseguinte, contribui para a consolidação e a elevação de sua imagem institucional junto à 

sociedade.  

Face ao exposto, não devemos perder o foco no objetivo institucional da Lei Nº 10.861 

da Presidência da República (BRASIL, 2004), que criou o Sistema Nacional e Avaliação da 

Educação Superior (Sinaes), tendo por objetivo identificar o perfil da instituição e o significado 

de sua atuação por meio de suas atividades, considerando as dez dimensões, já apresentadas. 

Num prisma geral, 

 

Esse processo verifica o desenvolvimento da IES e de seus cursos e propicia uma 

excelente oportunidade para ajustes e melhorias nas práticas pedagógicas e nas 

políticas institucionais, bem como na infraestrutura e no desenvolvimento dos corpos 

docente, discente e técnico-administrativo (ROMA NETO; ALVES, 2017, p. 45). 

 

Para tanto, devemos buscar entender a avaliação de modo sistêmico e contínuo, 

corroborando o caráter emancipatório do processo em questão, visto que avaliar faz 

compreendermos a realidade, para fins de intervenção com foco na melhoria e no 

acompanhamento contínuo do processo, uma das fases desde o planejamento, de modo que a 

avaliação se torna, assim, formativa e emancipatória.    

 

A concepção da avaliação no Sinaes é formativa / emancipatória, na medida em que 

busca aprofundar os compromissos e as responsabilidades sociais das instituições, 

promovendo valores democráticos, o respeito à diversidade, a busca da autonomia e 

a identidade das IES (ROMA NETO; ALVES, 2017, p. 38). 

 

O sistema em questão estabelece a realização de uma avaliação integrada: com 

autoavaliação – via CPAs; e avaliação externa – via comissões de especialistas indicadas pelo 

MEC/Inep e também proveniente do Enade, e ainda, pela observância do Censo da Educação 

Superior (via MEC/Inep). 

No que diz respeito às Comissões Próprias de Avaliação (CPAs), de acordo a lei 

supramencionada, colaboram com o processo de avaliação interna, de modo que sejam obtidos 
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dados relevantes para a tomada de decisões com vista a transformações, aprimoramentos e 

superações de eventuais fragilidades identificadas. Nesse sentido, é mister, que se firmem, 

contínua e gradativamente, os mecanismos de qualidade no ensino, na pesquisa e na extensão, 

de acordo com os princípios e as diretrizes do Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI), 

obrigatório para as instituições de Ensino Superior. Quanto aos resultados dessa autoavaliação, 

estes subjazem do primeiro instrumento a fazer parte de um conjunto de instrumentos 

constitutivos do processo global de regulação da educação superior por parte dos Estados para 

fins de renovação do respectivo credenciamento das IES, garantindo, assim, autorização, 

reconhecimento e renovação dos cursos de graduação (BRASIL, 2004). Além disso, tais 

resultados corroboram a elevação da qualidade da gestão e do ensino. Desse modo, o interesse 

pela temática decorre também da influência dos resultados na possibilidade de negociação de 

orçamento e nos financiamentos das instituições de Ensino Superior. 

Sobre as CPAs, de acordo com portal do MEC, temos que:  

 

Nos termos do artigo 11 da Lei nº 10.861/2004, a qual institui o Sistema Nacional de 

Avaliação da Educação Superior (Sinaes), toda instituição concernente ao nível 

educacional em pauta, pública ou privada, constituirá Comissão Permanente de 

Avaliação (CPA), com as atribuições de conduzir os processos de avaliação internos 

da instituição, bem como de sistematizar e prestar as informações solicitadas pelo 

Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). 

Aquela obedecerá às seguintes diretrizes: I - constituição por ato do dirigente máximo 

da instituição de Ensino Superior, ou por previsão no seu próprio estatuto ou 

regimento, assegurada a participação de todos os segmentos da comunidade 

universitária e da sociedade civil organizada, e vedada a composição que privilegie a 

maioria absoluta de um dos segmentos; II - atuação autônoma em relação a conselhos 

e demais órgãos colegiados existentes na instituição de educação superior”(Portal do 

MEC (BRASIL, 2018b). 

 

Como podemos observar, os processos de operacionalização, condução, 

sistematização, prestação de informações, acompanhamento da participação dos segmentos que 

fazem a IES – de modo a evitar privilégio quanto à maioria absoluta de algum segmento, 

buscando o gerenciamento e desenvolvimento autônomo, no tocante ao acompanhamento do 

trabalhos da comissão, a partir de relatórios para fins de subsidiar as ações da gestão 

educacional, entre outros aspectos – cabem às CPAs institucionais, configurando-se numa 

espécie de “coração avaliativo” desse macroprocesso de avaliação institucional.  

As universidades públicas, nos dias de hoje, estabelecem termos de compromissos, 

verdadeiros acordos de metas, para fins de recebimento de recursos públicos, de modo a cumprir 

essas metas ora estabelecidas mediante contrato, ou seja, o que ocorre é uma transferência de 

uma lógica gerencial da administração para a gestão pública, voltada para resultados, 
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relacionados a metas, desempenho, resultados esperados versus obtidos, considerando prazos e 

indicadores quantificáveis; configurando-se, assim, numa prática de busca por diferenciais 

competitivos (de busca de valor agregado – ranking educacional). Em relação ao processo de 

autoavaliação do Sinaes, a Comissão Nacional de Avaliação da Educação Superior (Conaes) 

concebe a autoavaliação como: 

 

Um processo contínuo em que a instituição busca se autoconhecer com vistas ao 

aperfeiçoamento de suas atividades acadêmicas, objetivando melhorar a qualidade 

educativa e alcançar relevância social [...] [a] instituição faz uma análise interna sobre 

o que deseja ser, o que de fato realiza, como se organiza, administra e age [...] procura 

identificar práticas exitosas, bem como a percepção de omissões e equívocos [...] 

(AUGUSTO; BALZAN, 2007, p. 608). 

 

No que diz respeito à Conaes, trata-se de: 

 

A Comissão Nacional de Avaliação da Educação Superior – CONAES é o órgão 

colegiado de coordenação e supervisão do Sistema Nacional de Avaliação da 

Educação Superior SINAES, instituído pela Lei nº 10.861, de 14 de Abril de 2004.A 

CONAES possui as seguintes atribuições: I - propor e avaliar as dinâmicas, 

procedimentos e mecanismos da avaliação institucional, de cursos e de desempenho 

dos estudantes; II - estabelecer diretrizes para organização e designação de comissões 

de avaliação, analisar relatórios, elaborar pareceres e encaminhar recomendações às 

instâncias competentes; III - formular propostas para o desenvolvimento das 

instituições de educação superior, com base nas análises e recomendações produzidas 

nos processos de avaliação; IV - articular-se com os sistemas estaduais de ensino, 

visando a estabelecer ações e critérios comuns de avaliação e supervisão da educação 

superior; V - submeter anualmente à aprovação do Ministro de Estado da Educação a 

relação dos cursos a cujos estudantes será aplicado o Exame Nacional de Desempenho 

dos Estudantes ENADE;VI - elaborar o seu regimento, a ser aprovado em ato do 

Ministro de Estado da Educação; VII - realizar reuniões ordinárias mensais e 

extraordinárias, sempre que convocadas pelo Ministro de Estado da Educação 

(BRASIL, 2018a). 

 

A Conaes é o órgão colegiado com representações de especialistas diversos, 

configuração enriquecedora, uma vez que é encarregada da coordenação e supervisão do 

SINAES. No âmbito da avaliação institucional em tela, temos o destaque para a atual “visão”, 

cujo foco, nos dias atuais, está na avaliação, que passa a desempenhar um papel cada vez mais 

“estratégico” no dia a dia das instituições de ensino. Vide de acordo com a autora,  

[...] oferecer para seus alunos e a sociedade em geral experiências educacionais 

formativas e capazes de promover o desenvolvimento de conhecimentos, habilidades 

e atitudes necessárias ao enfrentamento dos desafios vivenciados em um mondo 

globalizado, tecnológico, orientado por um acervo cada vez maior e mais complexo 

de informações e por busca de qualidade em todas as áreas de atuação (LUCK, 2009 

apud ROMA NETO; ALVES, 2017, p. 63). 

 

Face ao exposto, a avaliação reveste-se também de preceitos de atendimento a 

princípios de qualidade e lógica de diferencial competitivo, de mercado. No âmbito do Sinaes, 



36 
 

a representação social, com suas respectivas valorações/significados e sentidos atribuídos pelos 

Técnicos em Assuntos Educacionais e suas relações com o processo de ensino-aprendizagem, 

necessita de mais identificação, conhecimento e aprimoramento institucional, como forma de 

corroborar os estudos na área e, por conseguinte, provocar uma eventual melhoria no processo 

de avaliação institucional. Nessa perspectiva, espera-se contribuir com uma participação mais 

efetiva – eficiente e eficaz, contínua e sistematicamente –, além, é claro, de estimular discussões 

entre os agentes envolvidos nesse processo, fortalecendo a temática da avaliação no segmento 

em pauta. Ademais, buscam-se oportunidades de melhorias institucionais no processo de 

avaliação institucional – Sinaes, observando os respectivos avanços dos estudos sobre a 

temática e as reflexões implícitas requeridas. 

Especificamente via esta investigação, buscamos: retratar e analisar a participação dos 

servidores técnico-administrativos em educação, em especial, os TAEs, no processo de 

avaliação institucional – Sinaes e identificar os processos de significação atribuídos pelos 

técnicos às suas ações a partir do que falam acerca de uma cultura de avaliação institucional, 

da participação como área-meio, no seu cotidiano, relacionando a amplitude de sua ação 

participativa na avaliação do Sinaes, ou seja, a sua relevância no processo macro de ensino-

aprendizagem. 

Essa é uma questão de valoração/significação, face a uma necessidade de mudança de 

paradigma (para uma prática de avaliação sistêmica baseada no paradigma da subjetivista e 

emancipatório) a fim de que cada indivíduo possa se sentir corresponsável e coparticipante 

desse macroprocesso de ensino-aprendizagem. Para a investigação em pauta, revestimo-nos da 

compreensão dos sentidos ancorado em Augé (1999, p. 9), que conceitua o sentido social como 

“[...] o conjunto das relações simbolizadas, instituídas e vividas entre uns e outros no seio de 

uma coletividade que esse conjunto permite identificar como tal”. Nesse processo, o coletivo 

tem papel fundamental na ação mediadora do indivíduo. 

No que diz respeito ao tema em tela, buscamos, no banco de dados da CAPES, estudos 

que abordassem o descritor “Sinaes”, não estabelecendo critérios quanto a data de publicação, 

tipo de material e idioma. Com isso, encontramos 310 artigos, 10 livros, 9 recursos textuais e 1 

audiovisual. Em relação ao recorte, os estudos envolviam a observância diversa, como: os 

aspectos formais, originais e legais do Sinaes; os bastidores; a educação superior e os desafios 

em tempos de Sinaes; a avaliação externa no Sinaes e a prática recente; uma análise crítica dos 

instrumentos de avaliação de cursos de graduação e o Sinaes; os institutos federais e as 

adequações e pertinentes aos Sinaes; os impactos dessa avaliação na perspectiva dos 

coordenadores de cursos, aspectos referentes à qualidade; as CPAs em questão; a autoavaliação 
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como estratégia de gestão e o Sinaes; bem como uma retrospectiva acerca dos 10 anos dessa 

avaliação institucional, e as contribuições das avaliações, entre outros aspectos estudados no 

âmbito das relações que permeiam essa avaliação e suas implicações. 

Na busca seguinte, associamos os descritores “Sinaes + Técnico Administrativo”, no 

mesmo portal de periódicos Capes. Como resultado, encontramos 26 artigos e 1 livro, com 

destaque para um trabalho envolvendo a temática, em especial, sobre o significado da 

autoavaliação institucional na perspectiva de técnicos-administrativos de uma universidade 

pública. O estudo de Falleiros, Pimenta e Valadão Junior (2016), intitulado O significado da 

autoavaliação institucional na perspectiva de técnicos-administrativos de uma universidade 

pública, tem como objetivo principal analisar os significados atribuídos à Autoavaliação 

institucional pelos técnicos-administrativos da classe E, com função gratificada, da 

Universidade Federal de Uberlândia, considerando a perspectiva de integração, diferenciação e 

fragmentação. Após entrevistas, para fins de identificar os significados atribuídos e, ainda, pós-

análise de conteúdo, evidenciou-se que a instituição, ainda, não apresenta uma cultura de 

avaliação e um dos motivos para isso é a falta de resultados práticos advindos do processo de 

avaliação.  

Outro artigo relevante, sobre a participação dos servidores técnico-administrativos na 

avaliação institucional, é dos pesquisadores Martins e Ribeiro (2018), intitulada: A participação 

dos servidores técnico-administrativos na avaliação institucional: o que dizem os relatórios 

autoavaliação institucional. O estudo busca compreender como ocorre a participação dos TAEs 

na avaliação institucional das universidades federais brasileiras, a partir dos Relatórios de 

Autoavaliação Institucional elaborados pelas CPAs. Tendo a amostra da pesquisa sido 

composta pelas cinco universidades federais melhor conceituadas no Índice Geral de Cursos 

(IGC) de 2014, uma por região do país, sendo selecionadas a Universidade Federal do Pará 

(UFPA), a Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), a Universidade de Brasília (UNB), a 

Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), e a Universidade Federal do Rio Grande do 

Sul (UFRGS). Como resultado, o estudo revelar ao contrário do que indicam os princípios 

estabelecidos pelo Sinaes, além do que recomenda a literatura, que existe pequena participação 

dos TAEs na avaliação institucional em tela. Esse foi o único estudo que abordava 

concomitantemente a avaliação dos Sinaes e os servidores técnico-administrativos. 

Destacamos, ainda, o artigo de Andriola e Souza (2010), com título Representações 

sociais dos gestores e dos técnicos das unidades acadêmicas da Universidade Federal do 

Ceará (UFC) acerca da auto-avaliação institucional. O estudo tem o objetivo de analisar essa 

cultura avaliativa na UFC, tendo como base as representações sociais dos gestores e dos 

http://www.scielo.br/cgi-bin/wxis.exe/iah/?IsisScript=iah/iah.xis&base=article%5Edlibrary&format=iso.pft&lang=i&nextAction=lnk&indexSearch=AU&exprSearch=FALLEIROS,+ANA+ELISA+DE+SOUZA
http://www.scielo.br/cgi-bin/wxis.exe/iah/?IsisScript=iah/iah.xis&base=article%5Edlibrary&format=iso.pft&lang=i&nextAction=lnk&indexSearch=AU&exprSearch=PIMENTA,+MARCIO+LOPES
http://www.scielo.br/cgi-bin/wxis.exe/iah/?IsisScript=iah/iah.xis&base=article%5Edlibrary&format=iso.pft&lang=i&nextAction=lnk&indexSearch=AU&exprSearch=VALADAO+JUNIOR,+VALDIR+MACHADO
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servidores técnico-administrativos, das nove unidades acadêmicas dos campi de Fortaleza, 

participantes do ciclo de Autoavaliação Institucional, anos 2005/2006. Os participantes da 

pesquisa são nove gestores das unidades acadêmicas e uma amostra de trinta e seis servidores 

técnico-administrativos. Após analisar as representações de cada segmento, conclui que elas 

têm um caráter específico, não pelo fato de serem subjetivas, mas pela própria dinâmica social 

das condições nas quais se produzem e reproduzem. Nesse caso, as representações dos gestores 

e servidores técnico-administrativos apresentam especificidades em relação à inserção social e 

aos interesses inerentes de cada segmento. 

A dissertação de Regina Célia Stroligo de Souza (2013) aborda a responsabilidade 

social sob a perspectiva do Sinaes, buscando analisar a dimensão da Responsabilidade Social 

no processo de autoavaliação das Instituições de Ensino Superior, sob a perspectiva do Sinaes, 

identificando se os indicadores de RS definidos pelo Sinaes estão sendo cumpridos pela 

Unidade de Ensino (UnED/Cefet/RJ). O resultado aponta a possibilidade de diagnosticar o 

comprometimento da Unidade no que se refere à dimensão da Responsabilidade Social, a partir 

dos indicadores do Sinaes, bem como identificar as fragilidades e potencialidades da Instituição, 

tendo em vista a possibilidade de subsidiar decisões futuras em relação a sua respectiva gestão. 

A dissertação de Viviane Lorena Buttros (2016), sob o título O acompanhamento de 

egressos da educação superior como critérios de avaliação institucional do Sinaes: um estudo 

exploratório, objetivou analisar os indicadores relacionados ao acompanhamento de egressos 

presentes no instrumento de avaliação institucional externa do Sinaes e seus efeitos na definição 

das respectivas políticas acadêmicas de universidades. A problemática em pauta era: quais os 

efeitos dos indicadores da avaliação institucional do Sinaes relativos a egressos em 

universidades? Dentre os achados da pesquisa, destaca-se o fato de os dirigentes considerarem 

o acompanhamento de egressos como um importante critério no processo avaliativo, embora as 

ações descritas por eles indiquem que as políticas ainda estão em fase de implantação ou 

desenvolvimento e, ainda, foi encontrada como uma limitação para todos os dirigentes 

entrevistados o contato com os alunos e a atualização de seus cadastros. Quanto à principal 

consideração que a pesquisa pôde tecer, está a possibilidade de identificar efeitos do indicador 

e seus critérios de avaliação na definição de políticas e ações propostas por instituições de 

educação superior. 

A dissertação de Marina Piason Breglio Pontes Oliveira (2016) sobre Os efeitos do 

Sinaes no Curso de Turismo da PUC-Campinas: percepção dos gestores, professores e 

egressos, também colaborou com esta pesquisa, abordando as políticas públicas em educação 

como determinantes na formação de uma sociedade. Em nível de educação superior, elas se 
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refletem no desenvolvimento econômico do país e na carreira de seus profissionais. No caso 

em tela, na área de turismo, a autora aponta a necessidade de se realizar avaliação do curso para 

que as devidas mudanças sejam efetivadas. Quanto ao problema norteador, trata-se de quais os 

efeitos do Sinaes no Curso de Turismo da PUC-Campinas na percepção dos gestores, 

professores e egressos. Com isso, ela investigou a percepção dos gestores, professores e 

egressos em relação aos efeitos do Sinaes no Curso de Turismo da PUC-Campinas. Constatou, 

assim, que o Sinaes e os seus instrumentos, ainda que não sejam considerados os únicos 

mobilizadores de ações desencadeadas em prol do curso de Turismo, têm produzido efeitos, 

segundo a percepção dos gestores e professores. Como efeitos sinalizados, destacam-se a 

reelaboração do PDI, o incentivo à capacitação docente, melhorias na infraestrutura, alteração 

no formato de provas e a discussão do PPC, entre outros aspectos. 

Por sua vez, a dissertação de Graciete Tozetto Goes, publicada em 1991, analisa a 

representação social da Universidade Estadual de Ponta Grossa. A autora retrata que as 

universidades passaram por radicais transformações no decorrer do tempo. Mesmo tendo 

sofrido críticas e dificuldades, permanecem, resistem. Sua evolução desde a universidade 

medieval até a universidade científica atual é fruto do contexto social, econômico, cultural e 

histórico em que se situavam. Além desse aspecto descritivo, a universidade é representada 

diretamente por aqueles que a fazem. Nessa direção, expectativas, definições e críticas à 

instituição permitem inferir o nível de informação, a atitude e o campo de representação ou 

imagem da universidade. A informação refere-se à organização dos conhecimentos sobre a 

universidade, objeto de estudo em questão, a atitude e a orientação global em relação a esse 

mesmo objeto e o campo de representação ou imagem, os juízos e valores em relação à 

instituição. Com base nesses pontos, obteve-se o “retrato” da UEPG, a sua representação social, 

formada pelos que a frequentam, enfocando principalmente as funções de ensino, pesquisa e 

extensão. O estudo não objetivou criticar ou elogiar, mas retratar a universidade, tal qual é 

representada e comunicada por seus professores e acadêmicos. Como resultado, mostra que a 

instituição é vista, pelos que a fazem, primordialmente pelo acadêmico, como formadora de 

profissionais. Como instituição voltada à produção de conhecimentos a universidade tem seu 

valor como instituição social. Tendo sido constatado que se trata de ideal distante – uma vez 

que não tem atendido completamente suas expectativas, vista a partir de seu interior –, buscando 

detectar sua representação, talvez se possa definir os destinos da instituição ou, no mínimo, 

compreendê-los melhor. 

A dissertação de Silvia Helena Ferreira da Silva (2014) objetiva a análise dos 

processos identitários dos Pedagogos que atuam como Técnicos em Assuntos Educacionais 
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(TAEs) da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), as táticas construídas na 

ressignificação de seus fazeres profissionais, bem como as contribuições da formação 

acadêmica para que atuem nesse espaço de ensino. Na pesquisa, foram observadas questões 

tipo: como se apresentam as teias que envolvem os processos identitários dos Pedagogos que 

atuam na UFRJ como Técnicos em Assuntos Educacionais? Quais as táticas construídas pelos 

TAEs da UFRJ na ressignificação de seus fazeres profissionais como autores e sujeitos? Que 

contribuições o curso de formação acadêmica oferece na formação desses profissionais para 

que atuem nesse espaço de ensino? O estudo aponta para a importância da formação e da 

autoformação, por trazerem novas perspectivas para a atuação do Pedagogo. O processo 

identitário profissional foi apresentado, por meio das entrevistas e questionários, num 

movimento de construção, reconstrução e transformação, considerando suas experiências. 

Inferiu-se que as táticas consistem em possibilidades de esses profissionais modificarem e 

trabalharem com aspectos de cotidiano, dada as regras estabelecidas; bem como retrata a 

questão de maior atuação desse profissional, por mais que, a priori, o curso de formação, em 

pedagogia, não vislumbre essa atuação de imediato, visto que o direciona, em sua maioria, para 

a docência dos primeiros anos do Ensino Fundamental. Essa pesquisa corrobora a ideia de que 

as teias da vida, relações e imbricações vão tecendo o profissional TAE da UFRJ. 

A dissertação de Caio Caselli Martins (2019) objetiva compreender o trabalho dos 

TAEs do Instituto Federal de Santa Catarina (IFSC), identificando áreas de atuação, setor e 

natureza do trabalho; além das relações existentes entre formação e as atividades desenvolvidas 

na instituição. A pesquisa compara a descrição das atribuições do cargo, na legislação, com os 

fazeres desses profissionais em educação; bem como acerca dos sentidos atribuídos ao trabalho 

pelos TAEs do IFSC e o desenvolvimento de um produto educacional para contribuir em mais 

(re)conhecimento desse grupo junto à comunidade. Após as análises, inferiu-se que a atuação 

dos TAEs é ampla, com áreas e setores de trabalho diversos, remetendo este trabalhador para a 

imagem de servidor “coringa”. Essa visão não contribui para a definição do trabalho dos 

Técnicos em Assuntos Educacionais, além de dificultar o seu reconhecimento, no tocante à 

identidade, perante gestores e comunidade acadêmica. Já os sentidos atribuídos ao trabalho 

remontam para a coexistência da dupla dimensão do trabalho – ontológica e histórica, de modo 

que o trabalho, ora parece aproximar-se de atividade vital e dotada de sentido emancipador, ora 

parece restringir-se a meio de manutenção da subsistência. O trabalho dos TAEs ganha sentido 

quando estão presentes atividades diretamente relacionadas ao processo de ensino-

aprendizagem; e perde sentido quando este trabalho é composto predominantemente por 

atividades administrativas. No âmbito da pesquisa em tela, o produto educacional gerado é um 
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vídeo documentário, enfocando os dois eixos centrais – trabalho e sentidos do trabalho para os 

TAEs 

A dissertação de Laura Alves de Souza (2009) também contribui para esta pesquisa, 

uma vez que objetiva analisar a cultura avaliativa na Universidade Federal do Ceará, com base 

nas representações sociais dos segmentos das unidades acadêmicas dos campi de Fortaleza, 

participantes do ciclo avaliativo 2005/2006 e do ENADE 2008. A autora busca compreender as 

representações sociais existentes sobre a avaliação institucional na UFC, o grau de 

conhecimento sobre o Sinaes, e qual a participação da comunidade interna no processo de 

autoavaliação e que representações os alunos e coordenadores de curso têm do ENADE. O 

estudo observou ainda os sujeitos da pesquisa, os atores sociais que integram os diversos 

segmentos acadêmicos da UFC (gestores, coordenadores, servidores técnico-administrativos e 

alunos). A pesquisa utilizou o método indutivo, que permitiu uma análise do particular para o 

geral, ou seja, a realização de inferências sobre as representações específicas de cada sujeito 

dada a realidade da UFC. Ao analisar as representações de cada segmento, inferiu-se que elas 

têm um caráter específico, não pelo fato de serem subjetivas, mas pela própria dinâmica social 

das condições nas quais se produzem e reproduzem (como produto e processo). Desse modo, 

conclui que as representações dos gestores, coordenadores, servidores técnico-administrativos 

e alunos apresentam especificidades em relação à sua inserção social e aos interesses inerentes 

de cada segmento. 

A dissertação de Rosana Curvelo de Souza (2013) trata da autoavaliação institucional 

na Dimensão 4, Comunicação com a Sociedade, Sinaes, como condição obrigatória a todas as 

IES do Brasil. Realizada por meio de um estudo de múltiplos casos com três instituições do 

RN, objetiva conhecer como a referida avaliação é realizada e, ainda, descreve o conceito para 

avaliação da comunicação proposto por essas instituições, identificando os aspectos 

controladores ou emancipatórios, categorizando os procedimentos metodológicos empregados 

e discutindo as dificuldades relatadas no processo avaliativo da comunicação. Após análise das 

características das correntes controladora, emancipatória e híbrida nas concepções das três 

instituições para avaliação da comunicação, revela a falta de um corpus teórico constituído que 

transite em acordo com a perspectiva sistêmica e a epistemologia da complexidade do Sinaes. 

Constata, assim, que as dificuldades mais relatadas nos processos avaliativos da comunicação 

encontram-se na etapa de preparação, principalmente na definição de indicadores e 

instrumentos e no trabalho de sensibilização. A fragilidade no planejamento faz com que as 

próprias atividades do setor de comunicação tornem-se objetivos da avaliação, constituindo-se 

objetivos pobres e relacionados de maneira pouco significativa com metas organizacionais mais 
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abrangentes. Infere-se, ao término da pesquisa, que o domínio técnico da avaliação não pode 

sobrepor-se às questões associadas com o tema mais amplo da complexidade que envolve o 

paradigma da avaliação proposta pelo Sinaes. A autora afirma que objetivos, como 

transparência e mudanças de comportamento, podem contar com metodologias e técnicas 

voltadas para a questão da construção de sentido. 

No que diz respeito às pesquisas que abordam a Teoria das Representações Sociais, 

base teórica deste estudo, a produção de Antônia Maira Emelly Cabral da Silva (2016), com 

produção intitulada Representação Social de estagiários(as) do curso de pedagogia acerca da 

docência, que vislumbra a docência, na esfera social, como atividade plural que se estabelece 

por saberes, competências, vivências, trajetórias e estilos de trabalho. Nessa circunstância, os 

processos formativos de construção profissional se dão em meio à sistematização das 

aprendizagens na academia e à construção diária de conhecimentos, a partir das práticas sociais 

e troca de saberes na relação teórico-prática, permitida, principalmente, pela formação inicial. 

Diante disso, o estudo identificar a representação social de estagiários(as) que cursam 

disciplinas de Estágio Supervisionado no curso de Pedagogia da UERN acerca da docência e 

como as disciplinas de Estágio Supervisionado contribuem para a construção dessa 

representação. Os resultados contemplam regularidades que permitiram perceber que os 

sujeitos da pesquisa constroem uma representação de docência multifacetada, observada de 

forma intensa por meio dos elementos do núcleo central, como: amor, dedicação, ensinar e 

aprender. Os resultados revelaram, ainda, que o ser e o fazer docente se pautam na representação 

social de docência em quatro dimensões: técnico-profissional, criativa e sensível, sócio 

formativa e a dimensão do desafio. Infere, ao final, que há indícios de que essa imagem 

simbólica e representacional se constrói a partir de esquemas de percepções gerados pelas 

trajetórias de vida, amalgamados aos elementos que definem a escolha da profissão, bem como 

no desvelamento formativo de construção identitária por meio de sua práxis e de um possível 

habitus engendrado nas trajetórias socioculturais dos indivíduos. 

Os trabalhos apresentados nesta seção contribuíram para o estudo em tela, sobre a 

avaliação do Sinaes e a representação social dos Técnicos em Assuntos Educacionais frente a 

esse processo. Na próxima seção, traremos mais detalhes sobre as Representações Sociais, 

teoria que norteou este estudo. 
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3 A TEORIA DAS REPRESENTAÇÕES SOCIAIS 

 

Nesta terceira seção, faremos um levantamento teórico-metodológico sobre a Teoria 

das Representações Sociais (TRS), analisando contexto, evolução da teoria, aportes teóricos, 

autores, trabalhos já realizados, especificidades sobre a importância da definição do objeto de 

estudo, observância do campo, da comunicação e atenção junto aos agentes envolvidos na 

pesquisa, além de demais peculiaridades a ser observadas etc.). Desse modo, será possível mais 

bem configurar uma “lente” de leitura, visando obter uma melhor compreensão dos fenômenos 

descobertos e estudados no que tange à pesquisa em questão, ou seja, à concretização de um 

aporte teórico necessário (com seus processos de objetivação e ancoragem, numa abordagem 

estrutural).  

Nessa perspectiva, Moscovici identifica e define uma representação social como:  

 

Um sistema de valores, ideias e práticas, com dupla função: primeiro, estabelecer uma 

ordem que possibilitará à pessoas orientar-se em seu mundo material e social e 

controlá-lo; e, em segundo lugar, possibilitar que a comunicação seja possível entre 

os membros de uma comunidade, fornecendo-lhes um código para nomear e 

classificar, sem ambiguidade, os vários aspectos de seu mundo e da sua história 

individual e social (MOSCOVICI, 2003, p. 21). 

 

Nesse sentido, torna-se imprescindível a concretização de uma melhor “lente” para 

fins de compreensão da TRS, dada a necessidade de “leitura” dos fenômenos identificados, da 

observância de alguns aspectos, como: o campo de pesquisa; a questão do fenômeno 

representacional em si e seus encaminhamentos para uma atividade de campo; atenção às 

práticas discursivas no tocante à produção de sentidos, em especial, dos sentidos atribuídos à 

questão do cotidiano; da necessidade de ser ter atenção ao rigor e à visibilidade no que tange a 

visualização, retratação, interpretação e, ainda, socialização dos dados da pesquisa. A esse 

respeito, dá-se destaque para o emprego das estratégias metodológicas de pesquisa para fins de 

corroborar o olhar, a lente pretendida; além da proposta em si adotada no intuito de analisar as 

representações, sociais ou não, ora constatadas, considerando os processos discursivos em tela. 

Deve-se ter em mente que a representação social ocupa um papel importante não 

somente nas ciências sociais, visto que apresenta os fenômenos sociais de diferentes lados, de 

outras áreas de investigação das ciências. A delimitação por áreas de conhecimento, por vezes, 

dificulta o seu entendimento mais abrangente acerca dos fenômenos sociais. Segundo Maciel, 

Moreira e Gonties (2001), as representações sociais são composições históricas e socialmente 

determinadas, elas abrangem muito mais do que as ciências sociais, necessitando uma visão 

interdisciplinar mais ampla desses fenômenos. Isso se dá por ser formada por uma estrutura 
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com base nas concepções da psicologia, da psicologia social, da antropologia cultural, da 

história e da própria sociologia para ter uma conceituação mais significativa no seu aspecto 

mais plural das concepções. 

Nessa perspectiva, as concepções de mundo de culturas diferentes tendem 

naturalmente a ser antagônicas mesmo estando em estrutura social semelhante, as suas 

representações e os aspectos culturais são diferentes. Ademais, as peculiaridades, 

especificidades, que retratam a complexidade do fenômeno que envolve a TRS apontam que 

não estamos diante de algo pré-acabado/estabelecido, engessado, fixo ou findo, constituindo-se 

um fenômeno que está atento à constante evolução; envolvendo, assim, diversos fatores frente 

ao objeto de investigação em questão, dada a lente usada de modo a retratar, diagnosticar, as 

variáveis observadas, como: aspectos culturais, agentes envolvidos, pertenças, valores, crenças, 

hábitos, costumes etc. 

Considerando esta pesquisa sobre a “Representação Social atribuída pelos servidores 

Técnicos em Assuntos Educacionais à avaliação institucional via Sinaes e sua atuação nesse 

processo” e os vários assuntos abordados (como campo de pesquisa, fenômeno 

representacional, práticas discursivas e produção de sentidos, pesquisa como prática discursiva, 

rigor e visibilidade na pesquisa, estratégias metodológicas, representações e processos 

discursivos, proposta de análise da pesquisa) e, ainda, a compreensão e as orientações para a 

entrevista, todos os tópicos, temáticas, foram de extrema relevância por se tratar de um 

ordenamento lógico-estrutural, de inicial aporte teórico, fundamentado, no que tange aos 

aspectos a ser observados, a priori, para fins de uma realização de pesquisa, em especial, para 

os que pretendem enveredar pelo caminho da teoria das representações sociais. 

Em relação ao que pretendemos investigar, nas condições tangíveis ora dispostas, de 

acordo com o proposto, partimos de uma visão epistemológica de conhecimento, a partir dos 

pressupostos de Emile Durkheim; e, por conseguinte, da visão da construção de conhecimento 

com base na teoria das representações sociais de Serge Moscovici. Nesse processo, consideram-

se a relação da construção do conhecimento; a interação resultante do conhecimento do 

universo reificado, acadêmico, científico, sistematizado; a relação com o universo do 

conhecimento consensual, a partir do conhecimento do senso comum, em um prisma de 

compartilhamento e construção social, tudo é de suma importância para essa construção. 

Destaca-se que Serge Moscovici sofreu influências de Émile Durkheim, Sigmund Freud, Jean 

Piaget, entre outros autores. 

A concepção de conhecimento adotada neste estudo é entendida, no âmbito da 

filosofia, como a manifestação da racionalidade e da historicidade próprias da existência 

https://www.google.com/search?q=serge+moscovici+%C3%A9mile+durkheim&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3MK80SjFR4gAxLbMsTLQUM8qt9JPzc3JSk0sy8_P0y4syS1KLiq0y89JySlPzklOLF7HKF6cWpacq5OYXJ-eXZSZnKhxemZuZk6qQUlqUnZGamQsAEL01-FwAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwitxsuPt63iAhVAK7kGHdcbDUoQmxMoATAYegQICxAP
https://www.google.com/search?q=serge+moscovici+sigmund+freud&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3MK80SjFR4gAxzXIrC7QUM8qt9JPzc3JSk0sy8_P0y4syS1KLiq0y89JySlPzklOLF7HKFqcWpacq5OYXJ-eXZSZnKhRnpueW5qUopBWllqYAAI9nD7JaAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwitxsuPt63iAhVAK7kGHdcbDUoQmxMoAjAYegQICxAQ
https://www.google.com/search?q=serge+moscovici+jean+piaget&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3MK80SjFR4gAx87JLDLQUM8qt9JPzc3JSk0sy8_P0y4syS1KLiq0y89JySlPzklOLF7FKF6cWpacq5OYXJ-eXZSZnKmSlJuYpFGQmpqeWAABrhM-FWAAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwitxsuPt63iAhVAK7kGHdcbDUoQmxMoAzAYegQICxAR
https://www.google.com/search?q=serge+moscovici+jean+piaget&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3MK80SjFR4gAx87JLDLQUM8qt9JPzc3JSk0sy8_P0y4syS1KLiq0y89JySlPzklOLF7FKF6cWpacq5OYXJ-eXZSZnKmSlJuYpFGQmpqeWAABrhM-FWAAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwitxsuPt63iAhVAK7kGHdcbDUoQmxMoAzAYegQICxAR
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humana, numa esfera e num movimento interdisciplinar, no que concerne à necessidade de uma 

nova epistemologia de como se produz o conhecimento. Vale-se, assim, da concepção de 

representação social a partir do conhecimento que é construído no âmbito da interação social – 

não só como sendo uma representação coletiva, mas sim, num prisma de representação social 

mesmo – propriamente dito, com significação, valores, conhecimentos, ressignificação, 

sentidos, pertenças, imagens, interação e construção social em si, retratando o conhecimento de 

um dado segmento. 

A esse respeito, Sheva Maia da Nóbrega (2001), com base em Moscovici, no seu texto 

Sobre a Teoria das Representações Sociais (feito a partir da revisão do trabalho do referido 

autor, com o objetivo de contribuir aos interessados na compreensão da teoria – esclarecendo 

sobre os processos constitutivos das representações sociais, história e questões epistemológicas 

da teoria), destaca o aspecto inovador da Teoria da Representação Social no âmbito da 

psicossociologia, caracterizado pela ruptura com a visão dicotômica, particularmente 

desenvolvida por Durkheim, na persistente tarefa de representação de Moscovici (2003), em 

demonstrar, a partir do princípio da indissociabilidade, a relação entre indivíduo e sociedade, 

sujeito e objeto, externo e interno. 

As formas e os conteúdos das RS revelam-se como uma das provas mais significativas 

de que as representações coletivas não se constituem em um domínio situado à parte e 

dissociado do psíquico e do emocional, como pretendia Durkheim (MOSCOVICI, 2003). A RS 

destaca a importância e a possibilidade de mudanças que o pensamento científico, por meio da 

teoria da RS, pode exercer na medida em que não se reduz à interpretação de fatos sociais, mas 

é capaz de inserir-se como instrumento de transformação da realidade. É nesse âmbito de 

observância de um contexto, de historicidade – de observância de fenômenos e cientificidade, 

em especial em 1912, com a publicação das formas elementares da vida religiosa – que 

Durkheim elabora o conceito de representações coletivas, em que propõe um conjunto 

sistemático de elementos que, segundo Moscovici (2003), tenta explicar uma multiplicidade de 

fenômenos sociais. 

O sociólogo francês classifica e opõe as representações coletivas às representações 

individuais. Para ele, as representações coletivas têm suas leis próprias e pertencem a outra 

natureza, que é diferenciada do pensamento individual. Se as representações individuais são 

igualmente representações, as representações coletivas, entretanto, explicam-se por outra 

realidade, isto é, pela maneira como o grupo pensa nas suas relações com os objetos que o 

afetam. Desse modo, as representações são coletivas à medida que exercem uma coerção sobre 

cada indivíduo, e conduzem os homens a pensar e agir de uma maneira homogênea. Nessa 
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perspectiva, Durkheim considera que esse saber partilhado e reproduzido, coletivamente, 

transcende o individual, fato que permite às representações coletivas a atribuição do status de 

objetividade. São também estáveis na sua transmissão e reprodução, em oposição ao caráter 

efêmero das representações individuais. As ideias difundidas transformam-se, portanto, em 

representações coletivas autônomas, regidas por próprias leis. 

Essa relação posicional entre “o individual e o coletivo, pessoa e sociedade, estável e 

instável” tanto marca a falha na teoria do sociólogo francês sobre a noção das representações 

coletivas como explica o fato de que esse conceito tenha sido negligenciado pelos estudiosos 

por anos. No âmbito dessa lacuna teórica de estudos de Durkheim, abre-se, para Moscovici 

(2003), o campo de pesquisa propício à construção da teoria das representações sociais, objeto 

que se encontra não mais no terreno da sociologia, mas na interseção indivisível do indivíduo 

e do social, captado pela psicossociologia. 

Sob esse novo prisma, a teoria da RS, formulada no final da década de 1950, é tida 

como marco epistemológico de interpretação da realidade, da vida cotidiana moderna. Essa 

nova etapa na história da psicologia opera uma ruptura com os modelos funcionalistas e 

positivistas em vigor na época, enfrentando resistências entre os paradigmas dos saberes na 

época, o behaviorismo e o marxismo do tipo mecanicista. 

Na década de 1970, a teoria encontra seu lugar na história, suscitando o interesse na 

pesquisa agora não somente da psicossociologia mas também de outros domínios, como: 

sociologia, filosofia, história, sendo o conceito retomado nas abordagens “teóricas e empíricas, 

experimentais e não experimentais”. É essa nova concepção que conduz Moscovici (2003) a 

substituir a noção de representações coletivas pelo conceito de representações sociais. Nessa 

época, a cultura moderna é marcada por uma cisão do pensamento produzida pela divisão social 

do trabalho, pela existência de um pensamento standard – a ciência – de um lado, e do 

pensamento não standard – o senso comum, de outro lado. Nesse cenário, tem um destaque, 

para Moscovici, a questão do senso comum como um atributo humano, sua quinta-essência, 

pois sem ele não poderíamos comunicar-nos, nós não poderíamos falar sempre. A comunicação 

também tem lugar de destaque, dada a importância da comunicação nesse processo de 

socialização etc., visto que as RS são elaboradas no âmbito dos fenômenos comunicacionais e 

repercutem nas interações e mudanças sociais. 

No que concerne aos fundamentos epistemológicos das RS, reporta-se: 1 – aos estudos 

de Gramsci sobre o senso comum no terreno das ciências políticas; 2 – transporta-se para o 

campo da psicologia e se apropria de conceitos e estabelece ideias evolucionárias em relação 

às lacunas existentes na teoria de Piaget sobre os processos cognitivos; 3 – além de deslocar-se 
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sobre as trilhas da sociologia seguindo e transformando o percurso do pensamento de Durkheim 

– de modo a edificar a Teoria das RS adequada à compreensão do pensamento do homem da 

modernidade. 

As RS são elaboradas no âmbito dos fenômenos comunicacionais que repercutem 

sobre as interações e mudanças sociais. Por sua vez, a comunicação social é responsável pelo 

modo como se forjam as RS, assim como determina a formação do processo representacional 

estruturado em 3(três) níveis, a saber: 1 – cognitivo (refere-se ao acesso desigual de 

informações, interesses ou implicações dos sujeitos, necessidade de agir em relação aos outros); 

2 – de formação da RS (objetivação – processo de quando o objeto passa da condição abstrata 

para a condição concreta e a imagem torna-se concreta; e ancoragem – é tida como a atribuição 

de valores aos objetos das relações sociais, categorizando, de acordo com o que é conhecido 

frente ao desconhecido, tornando comum aos sujeitos em relação a algo estranho, estabelecendo 

a ligação do que se conhece com o que se desconhece; e 3 – edificação das condutas (cotidiano 

– discutem opiniões, atitudes e estereótipos). 

Nesse processo de construção do conhecimento por meio das RS, é dada ênfase à 

comunicação social na formulação de um novo olhar sobre os fenômenos analisados pela 

psicossociologia – tendo na comunicação social a condição determinante na formação do 

pensamento e das representações sociais quanto à especificidade de uma abordagem original 

das cognições, e ainda, o seu papel mediador entre os níveis interindividuais e o universo 

consensual (prática cotidiana – espontaneamente do grupo). No âmbito das RS, para Moscovici 

(2003), um conhecimento é resultado da interação social, numa perspectiva coletiva, sem 

desconsiderar o indivíduo, pois ele pensa e, logo, existe. Portanto, ele pensa com seus 

pensamentos e ideias compartilhadas. Nesse processo, a Teoria da RS é o pensamento social 

compartilhado pelo grupo. Trata-se de um conhecimento como guia para a ação, conforme 

aponta Jodelet (2001). 

A presente investigação resulta, considerando as representações sociais, de uma 

melhor compreensão dos sentidos, no aspecto amplo e complexo, dos valores atribuídos pelos 

servidores Técnicos em Assuntos Educacionais à avaliação institucional via Sinaes e sua 

atuação nesse processo. A TRS, por sua vez, como uma antropologia do mundo contemporâneo 

(MOSCOVICI, 2003), lida com as maneiras como os grupos dão sentido ao real, elaborando-o 

e o explicando para si mesmos, para se comunicarem e funcionarem cotidianamente (SOUSA 

et al., 2014). De acordo com Sá (1996), o ponto de partida pode ser tanto o objeto quanto o 

sujeito, ou ainda, podem ambos estar definidos desde o início, dependendo dos objetivos da 

pesquisa. Em relação a este estudo, o objeto de estudo e os sujeitos em questão são a mola 
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propulsora que desencadeia esse processo investigativo de identificação dos fenômenos de 

representação social. 

Assim, teremos como constatar ou não a possível reflexão acerca de um conjunto de 

fatores que ultrapassa uma ação pontual individual, alcançando a profissional da área de 

educação, muitas vezes em sua respectiva área-meio, nesse amplo e complexo processo de 

ensino-aprendizagem. Essa atual visão, muitas vezes, é percebida pelo como outro 

aparentemente limitada, decorrente de vários fatores, a saber: falta de uma cultura de 

autoavaliação e avaliação; necessidade de mais reflexão sobre o processo de ensino-

aprendizagem; necessidade constante de uma aproximação de princípios e proposições da 

Comissão Própria de Avaliação (CPA); restrita participação dos TAEs no processo avaliativo; 

falta de percepção por parte dos TAEs de atuação nesse macroprocesso de ensino-

aprendizagem, entre outros aspectos pressupostos. 

Esses fatores colaboram para que os TAES não se percebam na prática desse processo 

no que diz respeito a sua atuação, que está diretamente articulada a um conjunto de fatores. Por 

isso, faz-se necessário refletirmos acerca da constituição de uma cultura em avaliação. Isso 

implica reconhecer que esta não representa apenas um conjunto de valores e crenças de um 

povo, mas sim deve ser compreendida como “[…] parte do modo de ser, de agir e de expressar-

se dos indivíduos e dos grupos humanos, e que o que a caracteriza é a significação” (PINO, 

2005, p. 17). 

Esse processo avaliativo deve ser visto como algo contínuo, que subsidia o 

aperfeiçoamento do Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI); consolidando-se, assim, 

como uma ferramenta de gestão para fins de acompanhamento e avaliação, com vista a retratar 

institucionalmente a UFRN, ou seja, a reprodução de uma espécie de “balanço institucional”, 

numa visão macro da instituição e do inter-relacionamento entre suas partes, alicerçada nos 

princípios do respeito à diversidade e da globalidade e “participação” dos segmentos que 

integram a Universidade. Desse modo, faz-se necessário considerar a avaliação como 

instrumento processual, amplo e complexo, sendo requerida por todas as instituições de Ensino 

Superior, pois, de acordo Ristoff (2003), a avaliação, conceitualmente, é um estudo orientado 

para a tomada de decisões. Nessa perspectiva, Ristoff destaca que a avaliação é uma atividade 

que tem por função alterar a busca de objetivos pragmáticos, retratando uma natureza formativa 

e somativa. 

Na área de educação, particularmente no que diz respeito às Instituições de Ensino 

Superior, as definições de autoavaliação se revestem de características próprias; de modo que, 

de início, pressupõe-se que a avaliação e as transformações educacionais se interatuam (DIAS 
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SOBRINHO, 2010). Nesse contexto, percebe-se que esta pesquisa corrobora a busca de 

superação de dificuldades ora existentes nesse processo de avaliação institucional, tanto no que 

diz respeito a uma melhor compreensão de sua missão quanto aos objetivos institucionais, e até 

em relação aos resultados esperados e às metas institucionais. 

Toda avaliação retrata um espaço de valores existentes que é reforçado por ela, pois, 

para Dias Sobrinho (2001), universidade é uma organização complexa e heterogênea, cuja 

cultura é de intercâmbio e para a qual os significados são históricos e construídos 

intersubjetivamente. Por isso, “têm grande importância os processos de longo prazo, os 

significados nem sempre manifestos e quantificáveis, as conformações e situações nem sempre 

previstas” (DIAS SOBRINHO, 2001, p. 6). No que concerne à cultura, estudo e cultura não são 

para nós outra coisa senão a consciência teórica dos nossos fins imediatos e supremos e o modo 

de lograrmos traduzi-los em atos (GRAMSCI, 1999). 

Dada a sua natureza, a pluralidade de ações no âmbito acadêmico de ensino, pesquisa, 

extensão, e de gestão em si, e no ambiente educacional, aliada à diversificação de formações 

dos servidores envolvidos, em seus variados ambientes, com as suas respectivas dinâmicas de 

vivência, retratam a diversidade de diálogos existentes na pluralidade do exercício de suas 

atividades profissionais. No que diz respeito à complexidade do ser humano e as suas diversas 

relações, no trabalho e nos meios produtivos e, ainda, nos espaços de formação, isso não seria 

diferente, já que o homem deve ser concebido como um bloco histórico de elementos puramente 

subjetivos e individuais e de elementos de massa e objetivos ou materiais, com os quais o 

indivíduo está em relação ativa, visto que o ser humano, para Gramsci, é um complexo 

processo, “precisamente o processo de seus atos” (GRAMSCI, 1999, p. 412). 

Consideremos, pois, a universidade, na condição de espaço acadêmico, um palco de 

infindáveis processos de aprendizagem, composto por uma multiplicidade de ideias, idades, 

gêneros, cores, raças e credos, o que se configura um recorte social, caracterizado pela 

diversidade, retratando padrões sociais pré-existentes (CANDAU, 2012). Eis então mais uma 

premissa que evidencia a necessidade de um olhar mais refinado no que concerne à observância 

das falas dos agentes envolvidos, na captação, na escuta, nos métodos e nas técnicas de 

pesquisa, de modo a corroborar o desenvolvimento da pesquisa em questão.  

Podemos evidenciar esses aspectos nos apontamentos encontrados no texto Discutindo 

sobre o percurso interpretativo das representações sociais, escrito por Sousa et al. (2014), que 

embasam a relevância da observância e a preocupação centrada nas escolhas e nos 

procedimentos para obter e processar os dados, em detrimento da interpretação dos resultados. 

Esses aspectos embasam esta pesquisa no que diz respeito às falas dos agentes envolvidos no 
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processo em questão, de modo que possamos identificar suas pertenças (práticas, relações, 

peculiaridades, valores, significados etc.). 

Nesse processo, a representação social – com seus significados, valorizações e sentidos 

– considerado, neste estudo, o sentido social, assume diversos significados e um deles é a 

relação com o mundo como produção simbólica das práticas sociais, resultante do processo 

histórico e social, variando de acordo com cada corrente histórica. Corroborando esse 

pensamento, Silva (2006) afirma que refletir sobre o sentido, num determinado contexto, é falar 

dos sentidos dos outros – do indivíduo e da coletividade. 

Sob esse viés, o sentido é uma construção social, um empreendimento coletivo, mais 

precisamente interativo, por meio do qual as pessoas – na dinâmica das relações sociais 

historicamente datadas e culturalmente localizadas – constroem os termos a partir dos quais 

compreendem e lidam com as situações e fenômenos a sua volta (SPINK; MEDRADO, 1999). 

Para Elias (1994), os sentidos precisam ser compreendidos no processo da relação do indivíduo 

com a sociedade, como resultado do desenvolvimento histórico, tentando superar a oposição 

indivíduo versus sociedade. Segundo Augé (1997), os sentidos são constituídos por meio de um 

processo que tem relações instituídas e vividas no interior da coletividade com seus 

pertencimentos e alteridades. Nesse processo, o sujeito, ser em ação, constitui-se como um 

produto da relação do Eu com o Nós. 

Face ao exposto, esta pesquisa encontra-se firmada na necessidade de compreender e 

ter mais proficiência nos pressupostos implícitos e existentes na categoria funcional “servidores 

técnico-administrativos”, no que concerne ao sentido atribuído a sua participação na avaliação 

(Sinaes) e suas relações no processo de ensino-aprendizagem, considerando sua prática 

processual institucional. Nessa perspectiva, faz-se necessária a observância ao rigor e à 

visibilidade do que fora constado na pesquisa em questão, considerando o emprego de 

estratégias desenvolvidas para dar visibilidade ao processo de interpretação na pesquisa, de 

modo a “garantir” o rigor na análise – rigor esse entendido como a explicação do processo de 

interpretação, em vez de apoiar-se no método da pesquisa – em prol da socialização da atividade 

de campo. Esta pesquisa fomenta a abordagem da diversidade de formas e coletas de 

informações para dar subsídio à compreensão dos processos de produção de sentidos presentes 

no cotidiano em questão, sempre tendo em mente que fazer ciência é uma prática social, em 

que o sucesso e a legitimação estão associados à possibilidade de comunicação de seus 

resultados (SPINK; MEDRADO, 1999). 

Dessa forma, buscamos corroborar as possibilidades que emergem dessas ações numa 

perspectiva educativa ampla que contempla todos os sujeitos envolvidos nesse processo de 
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ensino-aprendizagem. A fala revela condições estruturais, sistemas de valores, normas e 

símbolos e tem a magia de transmitir, por um porta-voz, as representações de grupos 

determinados, em condições históricas, socioeconômicas e culturais específicas (BOURDIEU, 

1996). Além disso, deve-se observar e considerar o hábito de suas práticas, na perspectiva do 

habitus social, segundo Bourdieu, ou seja, a partir de um estado adquirido e firmemente 

estabelecido do caráter moral que orienta os nossos sentimentos e desejos numa situação e, 

como tal, nossa conduta.  

Assim, faz-se necessária a compreensão do contexto da pesquisa, o cenário, os agentes 

envolvidos, suas variáveis e o fenômeno em pauta, de modo a corroborar um exercício 

investigativo de pesquisa em que a comunicação seja plenamente compreensível, clara, 

objetiva, assertiva, sem ser violenta – sem imposições, em prol da reflexividade reflexa baseada 

num trabalho, sob um prisma de olhar sociológico que permita a percepção e o “controle” no 

campo de pesquisa, considerando pesquisa e relação social, no que concerne ao desenrolar da 

própria entrevista – “controlando” os efeitos da própria pesquisa (BOURDIEU, 1996). Tudo 

isso em favor de uma posterior reescrita da entrevista em tela, quanto à operação da exploração, 

concretização, simbolização e análise, a partir da teoria a ser utilizada frente ao objeto de estudo. 

É sob essa ótica de necessidade de constatar que se justifica a pretensão de tentar 

entender a sua plena significação/valorização/sentidos – representação social atribuída pelos 

técnicos a sua ação social nesse processo formativo de ensino-aprendizagem. A esse respeito, 

Marc Augé (1999, p. 43) destaca que “[...] compreender os sentidos é discernir as relações e a 

ocorrência essencial das mesmas, simbolizadas e efetivadas entre humanos pertencentes a uma 

coletividade particular”. 

Trata-se de uma questão de valoração, de uma necessidade de mudança de paradigma, 

a fim de que cada componente possa se sentir corresponsável nesse macroprocesso de ensino-

aprendizagem. Para a investigação em pauta, revestimo-nos da compreensão dos sentidos 

ancorado em Augé (1999, p.9), que nos direciona ser “[...] o sentido social, isto é, o conjunto 

das relações simbolizadas, instituídas e vividas entre uns e outros no seio de uma coletividade 

que esse conjunto permite identificar como tal”. Nesse processo, o coletivo tem papel 

fundamental na ação mediadora do indivíduo! 

De acordo com Moscovici, a representação social é definida, como já mencionado, 

como um sistema de valores, ideias e práticas, com a função de estabelecer uma ordem que 

possibilitará à pessoa orientar-se em seu mundo material e social e controlá-lo; e, ainda, em 

possibilitar que a comunicação seja possível entre os membros de uma comunidade, 
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fornecendo-lhes um código para nomear e classificar, sem ambiguidade, os vários aspectos de 

seu mundo e da sua história individual e social (MOSCOVICI, 2003).  

Tendo em vista que a investigação em tela não finda em si as discussões no âmbito da 

problemática em pauta, espera-se contribuir com oportunidades de melhorias nos processos de 

trabalho nesse amplo processo de ensino-aprendizagem no qual os TAEs estão inseridos, 

visando à elevação dos parâmetros pré-estabelecidos e à transformação social dos agentes 

envolvidos. Ademais, no âmbito do contexto em questão: 

 

[...] [a] relação entre a divisão do trabalho e a educação e o ensino não é uma mera 

proximidade, nem tampouco uma simples consequência; é uma articulação profunda 

que explica com toda claridade os processos educativos e manifesta os pontos em que 

é necessário pressionar para conseguir a sua transformação, conseguindo não só a 

emancipação social, mas também, e de forma muito especial, a emancipação humana. 

[...] (MARX; ENGELS, 1978, p. 8). 

 

Eis o grande desafio atual, sem perder de vista o trinômio, alunos e servidores – 

docentes e corpo técnico-administrativo, frente à avaliação e à observância da questão do 

conhecimento pretendido, e respectivas(os) finalidades, pertenças, valores, premissas, aspectos 

do trabalho, identidade, relações, homem, grupo, tempo e contextual atual, ora analisados, entre 

outros aspectos. Isso se dá sempre entendendo que a:  

 

[...] ciência é uma instituição social e, como tal, é um objeto de análise como qualquer 

outro, da mesma forma que os experimentos e seus sujeitos estão engajados na 

interação social, como todos os demais. [...] qual a finalidade da comunidade 

científica. É ela a de apoio ou de criticar a ordem social? É de consolidá-la ou de 

transformá-la? [...] (MOSCOVICI, 2002, p. 117). 

 

A pesquisa, no desenrolar do seu percurso investigativo, pode ir comprovando 

premissas iniciais, corroborando e/ou desvelando novos aspectos significativos, quando não, 

ressignificando variáveis analisadas. “Na educação não existe estrada asfaltada. O caminho se 

faz caminhando” (FREIRE, 1992, p. 27). 

Vale-se, assim, da multiplicidade e do aspecto pluridimensional das vantagens do uso 

da lente, à luz da perspectiva das representações sociais, para fins de “leitura, análise e 

proposição da pesquisa em tela”, já que, ela, a TRS, nutre-se de abordagens diversas e 

complementares; estruturais, por certo, mas igualmente etnológicas e antropológicas, 

sociológicas e históricas (SÁ, 1996). Nesse sentido, o termo representação social deveria ser, 

portanto, reservado para aquela “modalidade de conhecimento particular que tem por função 

[exclusiva] elaboração de comportamentos e a comunicação entre os indivíduos” no quadro da 

vida cotidiana. 
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Moscovici justifica essa ênfase funcional, concluindo que o mais importante na RS é 

que ela não só produz como ainda determina comportamentos, considerando que define tanto a 

natureza dos estímulos que nos envolvem e nos provocam quanto a significação das respostas 

que são dadas a ela (MOSCOVICI, 2002). Abric (1994), por sua vez, sistematiza as finalidades 

próprias das RS, atribuindo-lhe 04 (quatro) funções essenciais: funções de saber – em prol de 

uma melhor compreensão e explicação da realidade, uma espécie de saber prático de senso 

comum, condição necessária para a condição social; funções identitárias – que define a 

identidade e salvaguarda da especificidade do grupo; funções de orientação – que guiam os 

comportamentos e as práticas, definindo a finalidade da situação, num sistema de antecipações 

e de expectativas; e funções justificatórias – que permitem justificar a posteriori as tomadas de 

posição e os comportamentos (ABRIC, 1994). Sob esse viés, as RS passam a ser tomadas como 

fenômenos que devem por si próprios ser explicados. Moscovici (2003) propôs que se 

considerasse a representação como “um processo que torna o conceito e a percepção de algum 

modo intercambiáveis, visto que se engendram reciprocamente”.  

Tendo em mente que no âmbito das RS: “Representar uma coisa [...] não é com efeito 

simplesmente duplicá-la, repeti-la ou reproduzi-la; é reconstituí-la, retocá-la, modificar-lhe o 

texto [...] (MOSCOVICI, 1976), compreende-se que, para o autor, 

 

[...] a estrutura de cada representação tem duas faces tão pouco dissociáveis quanto à 

frente e ao verso de uma folha de papel: a face figurativa e a face simbólica. Nesse 

caso, a duplicação de um sentido por uma figura, pela qual se dá a materialidade de 

um objeto abstrato é cumprida pelo processo de objetivação; e a duplicação de uma 

figura por um sentido, pela qual se fornece um contexto inteligível ao objeto, é 

cumprida pelo processo de ancoragem (MOSCOVICI, 1976, p. 56). 

 

Segundo Jodelet (2001), a ancoragem consiste na integração cognitiva do objeto 

representado a um sistema de pensamento social pré-existente e nas transformações implicadas 

em tal processo. De acordo com Silva e Ferreira (2011), ancorar é classificar e denominar: 

“coisas que não são classificadas nem denominadas são estranhas, não existentes e ao mesmo 

tempo ameaçadoras”.   

Já a objetivação, segundo Moscovici (1984, p. 38), “é descobrir a qualidade icônica de 

uma ideia ou ser imprecisos, reproduzir um conceito em uma imagem”, porque acrescenta 

“desde que nós pressupomos que as palavras não falam de nada, somos compelidos a ligá-las a 

alguma coisa, a encontrar equivalentes não verbais”. Introduz-se, assim, a importante noção de 

núcleo figurativo – um complexo de imagens que produz visivelmente um conjunto de ideias. 

Para Jodelet (2001), objetivação consiste na “operação imaginante e estruturante” pela qual se 
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dá uma forma – ou figura – específica ao conhecimento acerca do objeto, tornando-o concreto, 

quase tangível, o conceito abstrato como que “materializando uma palavra”. 

De acordo com Moscovici (1984, p. 23-24), “o propósito de todas as representações é 

o de transformar algo não familiar, ou a própria não-familiaridade, em familiar”. Por fim, a 

interpretação não se encerra na leitura dos próprios dados, ela precisa sorver o ar da cultura, da 

história e da circunstância em que eles foram gerados (SOUSA et al., 2014). 

Segundo Moscovici (1978), as representações sociais são coletivamente construídas em 

função da necessidade que os grupos têm de responder às necessidades práticas do cotidiano. 

Por essa razão, elas servem de guia para a ação. Desse modo, refletimos sobre a ação dos 

pesquisados, ou seja, buscamos identificar as representações sociais dos TAEs acerca da 

avaliação institucional e seu papel nesse contexto. 

Para Moscovici (1978, p. 56), a realidade das representações sociais seria fácil de 

apreender porque quase tangível: 

 
[...] elas circulam, cruzam-se e se cristalizam incessantemente através de uma fala, 

um gesto, um encontro, em nosso universo cotidiano, impregnando as relações sociais 

estabelecidas, os objetos produzidos ou consumidos, as comunicações trocadas 

(MOSCOVICI, 1978, p. 56). 

 

Sá (1992, p. 3) ressalta que o meio acadêmico tem denominado representações sociais 

“toda a sorte de saberes – conhecimentos práticos, habilidades sociais, construções imaginárias 

etc. – manejados pelas pessoas comuns e grupos sociais na vida cotidiana”. Por essa razão, 

alerta: 

[...] nem tudo é representação social como, por exemplo, as opiniões e crenças. É 

possível, certamente, que um dado objeto social não seja socialmente representado – 

no sentido conceitual forte – por um dado grupo ou segmento da sociedade e que, não 

obstante, seus membros falem sobre tal objeto [...] nem todo falar social é pensamento 

social (SÁ, 1992, p. 3). 

 

Jodelet (2001) acrescenta que a Representação Social é o ponto de intersecção do 

psicológico e do social. Constitui-se a partir das experiências, dos conhecimentos, informações 

e modelos de pensamentos transmitidos, cotidianamente, pela tradição, educação e 

comunicação social. Toda representação define-se por seu conteúdo, o qual tem como 

elementos conceitos e imagens criados por alguém a respeito de um objeto, de forma a se 

relacionar com outras pessoas. A Representação Social é produto e processo de uma elaboração 

psicológica e social do real, ou ainda, designa uma forma de pensamento social. Assim, um 

observador da vida social deve estar atento para perceber as diferentes formas que a 

representação social assume. Portanto, para a autora, “as representações sociais funcionam 
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como sistemas de acolhimento favoráveis ou desfavoráveis à assimilação do saber científico e 

técnico” (JODELET, 2001, p. 36). 

Essa afirmação nos leva a indagar mais uma vez sobre quais são os saberes técnicos e 

científicos que nossos sujeitos possuem acerca da avaliação institucional e como se percebem 

nesse processo. A resposta a essa questão é fundamental para se compreender a atuação dos 

TAEs e sua disposição no campo profissional, posto que a forma de perceber seu campo 

profissional e sua atuação está diretamente ligada à forma como agem na prática. 

A esse respeito, é importante ressaltar que as representações são sociais porque são 

organizadas segundo modalidades de funcionamento do nosso sistema cognitivo, não pela sua 

extensão, mas porque emergem num dado contexto social; são elaboradas a partir de quadros 

de apreensão que fornecem valores, ideologias e sistemas de categorização social partilhados 

pelos diferentes grupos sociais; constituem-se e circulam pela comunicação social e porque 

refletem as relações sociais ao mesmo tempo que contribuem para a sua produção. Nessa 

perspectiva, os espaços de partilha entre os sujeitos propiciarão o sentimento de pertença a 

determinado grupo. Essa partilha contribui para a conformação dos elementos representacionais 

e, por consequência, para a consolidação de representações sociais e adoção de comportamentos 

e condutas. Nessa direção, Melo e Oliveira (2017) afirmam que 

 

As representações sociais são construções que permitem significar e compreender a 

realidade na qual nos inserimos e orientar a conduta humana frente aos desafios da 

convivência coletiva. São definições construídas de modo partilhado com o grupo a 

que pertencemos e, por esta medida, é impensável que possam ser produzidas de 

forma alienada da dinâmica social (MELO; OLIVEIRA, 2017, p. 50). 

 

Assim, não construímos nossas representações acerca dos fenômenos sociais isolados 

do ambiente social. Ao contrário disso, elas estão carregadas de significados sociais e se 

constituem em estratégias de ações práticas que orientam nossa vida cotidiana. Tal 

compreensão possibilita entender como representam e como agem os sujeitos em sua prática 

profissional. 

Esta seção discutiu a Teoria das Representações Sociais e sua relevância para 

compreender os sentidos atribuídos ao objeto representacional, ou seja, a avaliação institucional 

e sua prática. Na próxima seção, indicaremos a metodologia adotada para darmos início à 

análise do objeto de estudo.  
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4 TRILHANDO OS CAMINHOS DA INVESTIGAÇÃO: FUNDAMENTOS TEÓRICO-

METODOLÓGICOS 

 

Nesta seção, falaremos acerca da metodologia, apontando fundamentos teóricos a 

partir de revisões bibliográficas, compreensões de dimensões de análises e teorias, além de 

instrumentos de coleta (questionário, entrevista e Técnica de Associação Livre de Palavras 

(Talp, emprego e gráficos do Excel e de apresentação gráfica do Iramuteq). Na seção seguinte, 

analisaremos os dados, com “leitura” num prisma de olhar sociológico. 

Partindo da premissa acerca da construção do conhecimento científico, entendemos 

por método científico, que este se constitui de regras, procedimentos, linguagem e protocolos 

que fundamentam o conhecimento científico. Quanto à concepção de conhecimento, temos:  

 

O conhecimento é uma capacidade acessível aos seres humanos, para processar de 

forma apropriada a vida, com menos riscos e perigos. Além do mais, o conhecimento 

tem o poder de transformar a obscuridade da realidade em caminhos iluminados, de 

tal maneira que se permita agir com certeza, segurança e previsão (RIBEIRO, 2019, 

p. 72). 

 

Entende-se ainda que os procedimentos, para fins da elaboração de conhecimento 

sobre o mundo, não é um processo individual, pois os significados produzidos para sua 

compreensão foram processados ao longo da história da humanidade por meio de seus sujeitos 

sociais. De acordo com Fonseca, o ser humano é pesquisador por natureza, e expressa que:  

 

Desde que nasce interage com a natureza e os objetos à sua volta, interpretando o 

universo a partir de referências sociais e culturais do meio em que vive. Apropria-se 

do conhecimento através das sensações, que os seres e fenômenos lhe transmitem. A 

partir dessas sensações elabora representações. Contudo essas representações, não 

constituem o objeto real. O objeto real existe independentemente de o homem o 

conhecer ou não. O conhecimento humano é na sua essência um esforço para resolve 

contradições, entre as representações do objeto e a realidade do mesmo. O 

conhecimento, dependendo da forma pelo qual se chega a essa representação, pode 

ser classificado de popular (senso comum), teológico, mítico, filosófico e científico" 

(FONSECA, 2002, p. 10).  

 

Já o conhecimento científico é originado a partir do raciocínio, da construção de ideias 

e da ponderação humana. Difere do empirismo, pois procura conhecer não só o fenômeno mas 

também suas relações de causa e efeito. Surge a partir da determinação de um objeto específico 

de investigação e da explicitação de um método para a concretização desse conhecimento.  

 

Pode-se dizer então que a ciência é uma forma singular de se conhecer o mundo, 

caracteriza-se por um procedimento metódico que tem como finalidade conhecer, 

interpretar e interferir na realidade, tendo como orientação problemas formulados que 

sustentam diretrizes e ações adequadas para formação do conhecimento (RIBEIRO, 

2019, p. 72). 
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A metodologia corresponde a um conjunto de métodos com estrutura lógica que se 

manifesta nas etapas a ser percorridas para a solução de um problema. Segundo Cervo e Bervian 

(1983, p. 23), de uma forma ampla, o método é: “[...] a ordem que se deve impor aos diferentes 

processos necessários para atingir um fim dado ou um resultado desejado. Nas ciências, 

entende-se por método o conjunto de processos que o espírito humano deve empregar na 

investigação e demonstração da verdade. 

No âmbito das pesquisas, como aponta Paulo Freire,  

 

Não há ensino sem pesquisa e pesquisa sem ensino. Pois esses fazeres se encontram 

um no corpo do outro. Enquanto ensino continuo buscando, reprocurando. Ensino 

porque busco, porque indaguei, porque indago e me indago. Pesquiso para constatar, 

constatando, intervenho, intervindo, educo e me educo. Pesquiso para conhecer e o 

que ainda não conheço e comunicar ou anunciar a novidade (FREIRE, 1996, p. 30-

31).  

 

No que concerne à abordagem metodológica, a presente investigação tem caráter 

exploratório-descritivo e se inscreve no paradigma quali-quantitativo; firmando-se nessa 

premissa e partindo do raciocínio de que os problemas podem ser dirimidos e as suas práticas 

aprimoradas pela observação objetiva e minuciosa, da análise e da descrição; englobando 

variadas técnicas ou soluções para a resolução de problemas nessa categoria. Segundo Gil 

(2008), pesquisas do tipo descritivo têm como objetivo primordial a descrição das 

características de determinada população ou fenômeno ou o estabelecimento de relações entre 

as variáveis.  

Dentre as características mais significativas, destaca-se o emprego de técnicas 

padronizadas de coletas de dados, comumente com o objetivo de estudar:  características de um 

grupo; níveis de atendimento de uma comunidade – grupos/segmentos; e a existência de 

associações entre variáveis – preferências, rendimentos, entre outros fatores. Vale destacar 

ainda que, a priori, pesquisas exploratórias, comumente visam oportunizar uma visão macro, 

geral, aproximativa, sobre determinado fenômeno; antecedendo, muitas vezes, fases descritivas 

e, posteriormente, fases explicativas.  

O método sociológico ora utilizado é o intensivo, pois nos detemos a analisar um caso 

em particular: “Representação Social atribuída pelos servidores técnico em assuntos 

educacionais à avaliação institucional via SINAES e sua atuação nesse processo”. O presente 

trabalho reveste-se da observância de aspectos qualitativos e quantitativos, por se firmar nos 

discursos dos servidores em questão, classificados no âmbito da investigação em tela; além de 
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explorar características e situações oriundas de dados numéricos obtidos e da mensuração 

estatística.  

Por se tratar de uma pesquisa exploratória, visa proporcionar o melhor entendimento 

sobre “Representação Social atribuída pelos servidores Técnicos em Assuntos Educacionais à 

avaliação institucional via SINAES e sua atuação nesse processo”. Entende-se que o processo 

de pesquisa é desenvolvido em etapas, fases, que se iniciam a partir da formulação do problema, 

pergunta de partida, e se “finda” após análise de resultados, comumente na proposição exposta 

nas considerações finais.  

De acordo com Minayo (2001, p. 17), pesquisa é “a atividade básica da Ciência na sua 

indagação e construção da realidade”. É a pesquisa que alimenta a atividade de ensino e a 

atualiza frente à realidade do mundo. Portanto, embora seja uma prática teórica, a pesquisa 

vincula pensamento e ação. Por estarmos tratando de questões investigativas, no âmbito de uma 

pesquisa, também, qualitativa, em especial, no limiar das áreas de educação, psicologia e 

ciências sociais, o foco resultante não é validar hipóteses, mas compreender os fenômenos 

apresentados. De acordo com Flick (2009, p. 20), “a pesquisa qualitativa é de particular 

relevância ao estudo das relações sociais devido a pluralização das esferas de vida”. 

Além da observância de aspectos metodológicos quali-quantitativos, considerando o 

caráter descritivo e a análise de conteúdo (BARDIN, 2011), para fins de investigação e obtenção 

de subsídios em prol da problemática investigada, foi realizada pesquisa junto ao banco de teses 

e dissertações, em portais específicos acadêmicos, além da sondagem e averiguação do acervo 

bibliográfico, com pesquisa bibliográfica, documental e levantamento de dados que 

corroborassem o atendimento à pergunta de partida. Para tanto, tem-se como método a 

pesquisa-ação e sua versatilidade. No que diz respeito ao contexto educacional, Senhouse 

(1979) argumenta que a pesquisa-ação deve contribuir não apenas para a prática mas também 

para a teoria da educação e do ensino.  

Desse modo, buscam-se identificar, compreender e analisar os fenômenos ora expostos 

e de acordo com o nicho estudado, os TAEs. Segundo Bardin (2011), a Análise de Conteúdo 

 

[…] é um conjunto de instrumentos metodológicos cada vez mais subtis em constante 

aperfeiçoamento, que se aplicam a discursos (conteúdos e continentes) extremamente 

diversificados. Onde o fator comum destas técnicas múltiplas e multiplicadas –é uma 

hermenêutica controlada, baseada na dedução: a inferência. Enquanto esforço de 

interpretação, a análise de conteúdo oscila entre os dois pólos do rigor da objetividade 

e da fecundidade da subjetividade. O maior interesse deste instrumento polimorfo e 

poli-funcional que é a análise de conteúdo, reside – para além das suas funções 

heurísticas e verificativas – no constrangimento pó ela imposto de alongar o tempo de 

latência entre as instituições ou hipóteses de partida e as interpretações definitivas. Ao 

desempenharem o papel de técnicas de rupturas face à intuição aleatória e fácil, os 
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processos de análise de conteúdo obrigam à observação de um intervalo de tempo 

dentre o estímulo-mensagem e a reacção interpretativa (BARDIN, 2011, p. 9).  

 

Para fins de operacionalização da análise de conteúdo, buscou-se dar destaque para o 

seu emprego nas ciências humanas, por meio da descrição da evolução, delimitando seu campo, 

diferenciando-a de outras técnicas/práticas. Por meio de uma análise concreta, decompõem-se 

os mecanismos dos processos acerca da prática, descrevendo a textura de cada operação de base 

do método, fazendo inferências a partir da técnica fundamental, tanto da análise de categorias 

quanto do método. Explicitam-se, assim, seus princípios de funcionamentos, outras técnicas 

diferentes nos seus processos, mas que respondem à função da análise de conteúdo, de modo a 

corroborar uma melhor análise entre a diversidade e a unidade. Nessa perspectiva, a análise de 

conteúdo é um conjunto de técnicas de análise das comunicações (BARDIN, 2011). 

A análise se dá sob uma ótica quali-quantitativa. No âmbito de uma pesquisa 

qualitativa, segundo Strauss e Corbin (2008), a pesquisa pode ser a que  

 

[...] produza resultados não alcançados através de procedimentos estatísticos ou de 

outros meios de quantificação. Pode se referir à pesquisa sobre a vida das pessoas, 

experiências vividas, comportamentos, emoções e sentimentos, e também à pesquisa 

sobre funcionamento organizacional, movimentos sociais, fenômenos culturais e 

interações entre nações. Alguns dados podem ser quantificados, como no caso do 

censo ou de informações históricas sobre pessoas ou objetos estudados, mas o grosso 

da análise é interpretativa (STRAUSS; CORBIN, 2008, p. 23).  

 

As observações centram-se na melhor compreensão do fenômeno, na condição de 

fenômeno social, com explicitações da dinâmica social e seu consecutivo universo de 

significados, motivos, aspirações, crenças, valores, atitudes etc. Em especial, observam-se as 

características do universo consensual e reificado; visto que Moscovici (2003) aponta para uma 

distinção entre um universo reificado e outro consensual. No universo reificado, todas as coisas 

são a medida do ser humano, sendo a sociedade considerada um sistema de diferentes papéis, 

desiguais, em que apenas alguns são detentores do saber, esse seria o universo científico, ou 

seja, a realidade é construída pela ciência. Já no universo consensual, o ser humano é a medida 

para todas as coisas. Entende-se que as pessoas são iguais e livres, e todos possuem o direito de 

falar em nome do grupo (considerando o universo de suas convenções linguísticas), assim, as 

representações sociais são construídas no universo consensual, possibilitando que o 

conhecimento se torne acessível para qualquer um. 

Nesse processo, faz-se necessário ter em mente a concepção de fenômeno como 

fenômeno social, conforme aponta Mauss (2003), como fio condutor a partir do qual é possível 

vislumbrar uma nova forma de compreender os fenômenos sociais. Ao repensar o conceito 
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durkheimiano de fato social, Mauss concebe as modalidades de troca como originárias de um 

enorme conjunto de fatos complexos nos quais “tudo se mistura, tudo o que constitui a vida 

propriamente social” (MAUSS, 2003, p.187), passando a ser chamados pelo autor de 

“fenômenos sociais totais”. 

Nesse processo, as Representações Sociais são tidas como um conjunto de conceitos e 

explicações que aparecem no cotidiano, pela interação entre grupos e indivíduos. Firmadas por 

meio da comunicação, elas vão adquirindo significados/valorações que explicam a realidade 

social (MOSCOVICI, 2003). A esse respeito, Jodelet (1993) explica que as RS, de forma mais 

pontual, consistem em uma forma de conhecimento socialmente elaborado e compartilhado, 

que tem um objetivo prático e concorre para a construção de uma realidade comum a um 

conjunto social. Em uma espécie de sistemas de interpretação, as RS orientam a nossa relação 

com o mundo e com outros indivíduos. 

Moscovici (2003) renova o conceito de Durkheim de representações coletivas não 

levando em conta a dinâmica presente na sociedade. Dessa forma, as RS são tratadas como 

fenômenos, ou seja, são produto e processo de uma atividade de apropriação da realidade 

exterior ao pensamento e da elaboração psicológica e social da realidade (JODELET, 1993, p. 

5). Guareschi (1996), por sua vez, afirma que o conceito de RS possui uma dimensão histórica 

e transformadora, com aspectos ideológicos, sendo ainda relacional, social.  

Desse modo, as RS possuem uma natureza convencional e prescritiva: convencional, 

pelo fato de categorizar objetos, pessoas e acontecimentos, ou seja, dando-lhes uma forma que 

se põe como modelo; e são prescritivas, na medida que impõem o passado sobre o presente. Por 

isso, pode-se falar que as RS têm função de tornar familiar o que é não familiar, considerando 

não familiar ideias e ações que perturbam e causam tensão (MOSCOVICI, 2003).  

Nesse processo, para se apropriar do não familiar, ou seja, para criar uma representação 

social, ocorrem dois processos: a ancoragem e a objetivação (MOSCOVICI, 2003). A 

ancoragem consiste no processo de classificar o objeto ou ideia não familiar de acordo com 

alguma categoria que seja familiar, para que seja possível representá-lo. A objetivação equivale 

à existência objetiva daquilo que foi subjetivamente elaborado e depois intersubjetivamente 

compartilhado, ganhando assim uma materialidade. Moscovici (2003) afirma que objetivar é 

reproduzir um conceito em uma imagem.  

Nesse cenário, com uma espécie de emprego de lupa, versando à luz da Teoria das 

Representações Sociais – TRS, buscamos a compreensão acerca dos fenômenos ora 

encontrados, que envolvem a teoria, observando características, fatores, fases, premissas e 

conceitos relacionados à TRS para fins de subsidiar a fase da análise da pesquisa e, 
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consequentemente, as considerações deste estudo. Assim, para a caracterização da pesquisa e 

delineamento da investigação e técnicas, observaram-se: gênero dos entrevistados; idade; 

aspectos da formação; fatores motivacionais para formação acadêmica; existência de 

experiência; desenvolvimento de outras eventuais atividades profissionais paralelas; análise de 

sua formação profissional; aspectos da educação continuada; conhecimento prévio sobre 

avaliação; participação em comissões; tempo de atuação como TAE e, principalmente, a 

observância da Técnica de Associação Livre de Palavras (Talp). 

Essas questões nortearam e delinearam a problemática em tela, por conseguinte, as 

eventuais respostas dos envolvidos deram subsídios ao presente estudo, viabilizando, assim, o 

caráter exploratório e descritivo para a averiguação do objetivo pretendido da pesquisa. Além 

disso, por meio da pesquisa, buscamos obter a estratificação, por amostragem, de um perfil do 

atual quadro (capital humano), no que concerne a conhecer quem é o nosso Técnico em 

Assuntos Educacionais nos dias vigentes. Este estudo visa, acima de tudo, corroborar a 

averiguação do processo constitutivo e da finalidade da avaliação institucional via Sinaes no 

âmbito da UFRN (estratégia de melhoria da qualidade da educação, no Ensino Superior, em 

prol da melhor formação do alunado da instituição).  

Para viabilização da presente investigação, traçou-se o seguinte percurso: 

a) Pesquisa bibliográfica sobre avaliação Sinaes e participação dos Técnicos em 

Assuntos Educacionais, em especial, acerca dos sentidos (valorações, crenças, hábitos, 

costumes, perfil, sentimento de pertença etc.) atribuídos à avaliação e relação com o processo 

ensino-aprendizagem (pesquisa documental); 

b) observância da especificidade do público-alvo, a título de formação e perfil, além 

do aspecto multifacetado do cargo em questão;  

c) ambiente de trabalho do TAE;  

d) aspecto legal acerca da necessidade de atendimento à legislação vigente; e 

e) implicações pedagógicas, políticas e sociais acerca da razão mister de ser da 

avaliação, analisando sua finalidade frente à missão institucional e expectativa da sociedade, 

considerando formação e contribuição para elevação da qualidade da educação na região na 

qual essa instituição esteja inserida e, consequentemente, a contribuição da inserção desse 

egresso no mundo do trabalho.  

Para obtenção dos dados em questão, foi realizada uma pesquisa junto ao público-alvo 

de 13(treze) servidores Técnico-Administrativos em Educação, em sua maioria, Técnicos em 

Assuntos Educacionais (TAEs), lotados nas Unidades Operacionais e Administrativas da 

UFRN. Esta investigação foi realizada por meio da construção de questionário de identificação 
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de perfil desse servidor, por meio de uma entrevista semiestruturada, com roteiro contendo 

perguntas previamente estabelecidas com foco no objetivo pretendido, e, ainda, foi realizada a 

aplicação projetista da Técnica de Associação Livre de Palavras (Talp). Esse profissional tem 

uma especificidade, uma vez que é existente somente nas Instituições de Ensino Superior e 

Técnico da rede pública federal/estadual de ensino, destacando sua atuação pluri e 

multifacetada em diversos ambientes e sob as mais variadas óticas. Nessas instituições, esses 

atores são dispostos nos mais variados contextos de atuação e de socialização em diferentes 

ambientes e classes de profissionais. 

A partir do universo total dos TAEs, por meio de uma amostragem, realizou-se a 

pesquisa para fins de obtenção de dados, análise e posterior emissão de considerações 

conclusivas.  Dada amostragem em tela, o investigador pode estudar a população total ou apenas 

uma amostra representativa, quando a pesquisa for qualitativa, ou ilustrativa no caso da 

pesquisa qualitativa (GIL, 2008; FERNANDES, 2017). Na concepção de Fernandes (2017, p. 

23), a recolha dos dados representa, nos estudos empíricos, “um aspecto fundamental para a 

compreensão e interpretação do fenômeno investigado. Funciona com ferramenta de apoio para 

o investigador reunir o conjunto de informações e dados necessários ao processo de 

interpretação”.  

Nessa perspectiva, Teixeira explica que:  

 

[...] escolher um design de pesquisa qualitativa pressupõe uma certa visão de mundo, 

requer a definição como um investigador seleciona sua amostra, coleta e analisa dados 

e contempla assuntos como validade, confiança e ética. A pesquisa qualitativa não é 

linear, mas um processo de passo a passo, ou seja, um processo interativo que permite 

ao investigador produzir dados confiáveis e fidedignos. Assim, o processo de coleta e 

análise dos dados é recursivo e dinâmico, além de ser altamente intuitivo (TEIXEIRA, 

2003, p. 191).  

 

Nesse processo, a obtenção de dados busca dar vida, corpo, à pesquisa, ou seja, é a 

pesquisa em curso sendo efetivada, via coleta dos dados, para fins de dirimir e/ou elucidar a 

problemática em tela, considerando as técnicas e estratégias adotadas. Sendo a amostra uma 

representação de sujeitos de uma população estabelecida com características significativas para 

a pesquisa, Hill e Hill (2016) explicam como isso acontece: 

 

[...] o investigador não tem tempo nem recursos suficientes para recolher e analisar 

dados para cada um dos casos do Universo pelo que, nesta situação, só se é possível 

considerar uma parte dos casos que constituem o Universo. Esta parte designa-se por 

amostra do Universo. Assim, o que o investigador pretende ou pode fazer, na maioria 

das situações, é analisar os dados da amostra, tirar conclusões, e extrapolar as 

conclusões para o Universo (HILL; HILL, 2016, p. 42).  
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Assim, o universo investigado da pesquisa são os TAEs atuantes da UFRN, em 

especial, os das Unidades Operacionais e Administrativas da instituição, sendo 13 (treze) 

entrevistados, compreendendo 07 (sete) sujeitos do gênero masculino e 06 (seis) do gênero 

feminino. Além da observância de aspectos da formação acadêmica, idade e experiência 

profissional etc.  

A escolha dessa amostra se deu por apresentar possibilidades de realizar análises com 

mais profundidade. Nessa perspectiva, Gil (2008), quando discorre sobre amostragem na 

pesquisa social, infere que a amostragem não probabilística, ou seja, a que não apresenta 

fundamentação matemática ou estatística, depende meramente dos critérios do pesquisador. Na 

concepção de Gil, a amostragem por acessibilidade ou conveniência, 

 

[...] constitui o menos rigoroso de todos os tipos de amostragem. Por isso mesmo é 

destituída de qualquer rigor estatístico. O pesquisador seleciona os elementos a que 

tem acesso, admitindo que estes possam, [...], representar o universo. Aplica-se este 

tipo de amostragem em estudos exploratórios ou qualitativos, onde não é requerido 

elevado nível de precisão (GIL, 2008, p. 94). 

 

Quanto aos instrumentos de obtenção de dados, estes buscam, em uma perspectiva de 

estudo com abordagem qualitativa, via observação, questionário e entrevista (além da Talp e da 

análise de conteúdo e do material já produzido no âmbito da temática, por ora investigada), 

corroborar a ideia de Marconi e Lakatos (2010, p. 149), uma vez que as autoras enunciam que: 

“são vários os procedimentos para a realização da coleta de dados, que variam de acordo com 

as circunstâncias ou com o tipo de investigação”. Em linhas gerais, as técnicas de pesquisa são: 

“1. Coleta documental. 2. Observação. 3. Entrevista. 4. Questionário. 5. Formulário. 6. Medidas 

de Opinião e de Atitudes. 7. Técnicas Mercadológicas. 8. Testes. 9. Sociometria. 10. Análise 

de Conteúdo. 11. História de vida” (MARCONI; LAKATOS, 2010, p. 149-150). 

A análise documental, nesta pesquisa, deteve-se em pesquisar as produções no âmbito 

da pesquisa em questão, além da consulta ao acervo bibliográfico e às produções nas áreas de 

educação, gestão, legislação, recursos humanos, avaliação, psicologia e sociologia, como aporte 

teórico para o firmamento da pesquisa em tela. Além disso, realizamos pesquisas nos bancos 

de dissertações e teses, particularmente da UFRN e da Capes, entre outros. Nesse caso, o 

questionário e a entrevista individual, semiestruturada, além da Talp, foram utilizados para 

explorar a atuação profissional dos entrevistados, além da sondagem dos conhecimentos dos 

entrevistados acerca do que venha a ser o Sinaes e, suas implicações, sentidos, no âmbito da 

macrorrelação ensino-aprendizagem.  
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Atentando-se a observar as diversas variáveis que esse ator exibe ao longo de sua 

trajetória de vida, Lahire (2006, p. 28) ressalta que: “O caráter heterogêneo do leque individual 

de práticas e de gostos só pode ser explicado levando em conta a pluralidade de lógicas 

contextuais e disposicionais que guiam os comportamentos culturais”. Disposição essa, a título 

de realidade, incorporada, compreendida como social, decorrente de situações de socialização, 

das significativas às elementares. 

Quanto à entrevista, trata-se de uma das técnicas mais versáteis para recolha de dados, 

consistindo numa conversa sistemática entre o pesquisador e o sujeito. Segundo Richardson et 

al. (1999, p. 79), “a abordagem qualitativa de um problema, além de ser uma opção do 

investigador, justifica-se, sobretudo, por ser urna forma adequada para entender a natureza de 

um fenômeno social”. No âmbito da abordagem qualitativa, com vista a uma melhor 

compreensão da realidade, as indagações são estabelecidas em um roteiro, com flexibilidade 

para discorrer sobre o assunto em questão. Segundo os autores:  

 

[...] a melhor situação para participar na mente de outro ser humano é a interação face 

a face, pois tem o caráter, inquestionável, de proximidade entre as pessoas, que 

proporciona as melhores possibilidades de penetrar na mente, vida e definição dos 

indivíduos. Esse tipo de interação entre pessoas é um elemento fundamental na 

pesquisa em Ciências Sociais, que não é obtido satisfatoriamente [...] 

(RICHARDSON et al., 1999, p. 207).  

 

Nessa perspectiva, a entrevista é uma técnica útil para obter dados e averiguar 

informações, que não são encontradas, a priori, em fontes convencionais como livros, artigos, 

entre outros; além de possibilitar indagações complementares elucidativas, com melhor 

reformulação dos questionamentos em questão, visando à compreensão e, consequentemente, 

participação dos agentes envolvidos em prol de uma futura melhor interpretação e análise a 

título de considerações conclusivas da pesquisa em tela. 

No âmbito do Iramuteq, foi dado o tratamento analítico dos dados colhidos pelo 

questionário que ocorreu por meio da análise estatística descritiva, através da descrição absoluta 

e relativa, com medidas de frequência e dispersão das respostas. A intensidade das palavras 

mencionadas pelos participantes foi analisada como positiva, negativa ou neutra, sendo de 

extrema relevância para a dimensão atitudinal da representação por meio dos softwares, como 

Excel e Iramuteq.  

Entre tantos softwares acessíveis, estão os de domínio público, Entre eles, está o 

Iramuteq (Interface de R pourles Analyses Multidimensionnelles de Textes et de 

Questionnaires), criado por Pierre Ratinaud e submetido até 2009 na língua francesa, porém, 

atualmente conta com dicionários completos em várias línguas. No Brasil, ele começou a ser 
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utilizado em 2013, em pesquisas de representações sociais, no entanto, outras áreas também se 

apropriaram de sua aplicação, visto que colabora para a divulgação das várias possibilidades de 

processamento de dados qualitativos, permitindo diversos mecanismos de tratamentos 

estatísticos de textos, criados a partir de entrevistas e artigos (GARCIA et al., 2011; MENDES 

et al., 2016). 

As entrevistas semiestruturadas foram devidamente organizadas em corpus separados 

que foi submetido à Classificação Hierárquica Descendente (CHD) simples e à Análise de 

Contrastes por meio do programa Iramuteq. A CHD dispõe o corpus em classes de Segmentos 

de Textos (ST) que mostram vocabulários semelhantes entre si e divergente das demais classes, 

enquanto a análise de contraste classifica as palavras do corpus conforme sua associação com 

as variáveis descritivas selecionadas pelo pesquisador. Neste estudo, as variáveis foram as 

próprias perguntas do questionário. A classificação hierárquica descendente (CHD), uma das 

análises feitas pelo software Iramuteq, já existia como proposta do software Alceste (Analyse 

Lexicale para Context d’un Ensemble de Segments de Texte). Além da CHD, o Iramuteq incluiu 

outras formas de análises, como as textual-clássicas, de especificidades, similitude e nuvem de 

palavras. Neste trabalho, inserimos os gráficos de similitude e nuvem de palavras. Os dois 

softwares são considerados ferramentas de tratamento dos dados, e não um método de pesquisa, 

o que torna seus processamentos apenas instrumentos de exploração, busca e associação em 

material de pesquisa.  

Na análise textual da pesquisa empregando a CHD, os segmentos de texto são 

organizados em função dos seus respectivos vocabulários. As variações desses vocábulos 

ocorrem conforme a transcrição do pesquisador e o tamanho o seu corpus, caracterizado por 

cada pergunta de texto do questionário que se pretende analisar. O conjunto desses segmentos 

é repartido em função da frequência das formas reduzidas. Essa interface mostra, com base no 

corpus original, a recuperação dos segmentos de textos e a associação de cada um, o que permite 

o agrupamento das palavras estatisticamente significativas e a análise qualitativa dos dados, ou 

seja, cada entrevista é denominada de Unidade de Contexto Inicial (UCI). As Unidades de 

Contexto Elementar (UCE), ou segmentos de texto que compõem cada classe, são obtidas a 

partir das UCI e apresentam vocabulário semelhante entre si e diferentes das UCE das outras 

classes. 

O emprego de um software de computador contou com a facilitação da codificação, 

organização e separação das informações, o que permitiu a organização de forma ágil de todo 

o segmento de texto empregado na escrita qualitativa, bem como uma visualização dos 

resultados de forma elegante. Nesse processo, são necessárias três etapas para realizar a CHD, 
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quais sejam: 1) a preparação e a codificação do texto inicial; 2) a classificação hierárquica 

descendente, realizada pelo processamento dos dados; 3) a interpretação das classes. Organizar 

o texto inicial na pesquisa qualitativa significa transcrever as entrevistas, que é um conjunto de 

textos e que constitui o corpus de análise. Portanto, as 13 entrevistas originaram textos 

organizados em arquivos separados, que, por sua vez, originou a UCI.  

Após a transcrição, o material foi transferido para o Windows, bloco de notas. Assim, 

o arquivo foi salvo como documento de texto. As perguntas foram ressignificadas como sendo 

os cabeçalhos de cada corpus, mantendo-se as respostas de forma completa e referenciada à 

pergunta. Em seguida, foi realizada a revisão de todo o arquivo, a correção de erros de digitação 

e pontuação, a uniformização das siglas e a junção de palavras compostas. Se houver, por 

exemplo, o termo “arco-íris”, se ele for incluído sem a separação pelos caracteres underline, 

em substituição aos espaços, é processado pelo sistema como se fossem duas palavras 

diferentes. Todas as observações foram realizadas de forma cuidadosa pelo pesquisador, para 

que o processamento fosse feito com o maior aproveitamento das palavras compostas no corpus 

(SOUZA et al., 2018). 

A partir de cada corpus, os segmentos de textos apresentados em cada classe foram 

obtidos das palavras estatisticamente significativas, permitindo que a análise qualitativa dos 

dados fosse realizada. Em seguida, foram analisados os gráficos pelo pesquisador, por meio de 

sua interpretação pessoal, sustentada na literatura. Pela leitura das palavras em destaque, e de 

sua inserção nos segmentos dos textos, foi possível alcançar os objetivos da pesquisa. Essa 

representação fatorial foi utilizada em um estudo sobre as representações sociais voltadas ao 

tema.  

A representação fatorial fornecida pelo software Iramuteq, portanto, confirmou a 

interligação das classes, em comparação com as realizadas na pesquisa durante a análise 

qualitativa dos dados, e permitiu a recuperação do contexto em que as palavras foram 

associadas com significância estatística. Ao final, a presente pesquisa fez a investigação dos 

entrevistados, os Técnicos em Assuntos Educacionais, os quais foram elencados a partir de uma 

relação do SIGRH da UFRN, tendo por escopo as Unidades Operacionais e Administrativas da 

UFRN, em especial, as mais vinculados às situações de aprendizagem, no ensino, na pesquisa 

e/ou na extensão, priorizando-se, para este estudo, o ensino.  
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5 ANÁLISE DO OBJETO 

 

Nesta seção, procederemos à análise dos dados obtidos a partir da problemática  eleita, 

decorrentes da observação in loco, de forma qualitativa, numa “leitura” ambiente, com escuta 

sensível, analisando a comunicação verbal e não verbal, os gestos. Ademais, contamos como 

as respostas advindas da aplicação de questionário (Apêndice C), da Talp (Apêndice B) e, ainda, 

das entrevistas em si (Apêndice A). Em relação a esta última, realizamos a análise das falas, 

com os respectivos enquadramentos dimensionais para fins de classificação, categorização, 

visando à obtenção de uma melhor compreensão. Nesse sentido, merecem destaque os aspectos 

como campos pessoal, profissional e formativo, além das variáveis observadas, sob uma ótica 

de análise descritiva, de conteúdo e de observância de dados e, ainda de literatura.  

Por estarmos realizando essa análise à luz da RS e considerando, ainda, as variáveis 

observadas no âmbito pessoal, profissional e formativo; sabedores ainda que a RS lida com 

questões que envolvem a psicologia, filosofia, sociologia e antropologia, entre outras áreas que 

se imbricam mutuamente, não temos a pretensão de findar e/ou estabelecermos uma receita pré-

estipulada ou acabada, mas sim, fomentar reflexões que corroborem a problemática em tela, na 

condição de representação social, visto que a RS é produto e processo ao mesmo tempo. Como 

mostra Arruda (2005), 

 

Não sei se é possível ensinar a interpretar, pois, além do rigor, a experiência aliada à 

sensibilidade parecem ser duas mestras de tal ofício. Assim, trarei apenas reflexões 

sobre o percurso interpretativo, sem aprofundar uma discussão teórica nem 

acrescentar descobertas sobre o interpretar (ARRUDA, 2005).  

 

Arruda(2005) instiga a estarmos atentos e observarmos as questões sobre os estágios 

de interpretação de dados, em passos sucessivos, a saber: 1º estágio(afinidade das 

falas/categorização inicial/microinterpretações); 2º estágio(base na literatura/síntese mais 

adequada/categorização referenciada/interpretação readequadora); 3º estágio(simultaneidade 

de categorias/correlações e ocorrências/interpretações integradora), e estágio final(articulação 

geral com a teoria, os contextos/a representação social/interpretação conclusiva). Nesse 

processo, deve-se ter em mente que a representação social não é uma simples justaposição de 

listas de categorias, e sim a forma como elas se articulam, ordenam-se, configurando-se num 

campo bem estruturado (ARRUDA, 2005). Para ilustrar esse pressuposto, analisaremos os 

Gráficos 1 a 6, enquadrados nesses campos, sendo gráficos de 1 a 2, categoria pessoal, o gráfico 

de 2-4 categoria profissional e, o gráfico de 5 a 6, na categoria/dimensão formativa, conforme 

apresentado a seguir. 
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5.1 DA CARACTERIZAÇÃO DOS SUJEITOS ENTREVISTADOS – PERFIL DOS 

ENTREVISTADOS 

 

Inicialmente, foi considerado o universo total dos TAEs. De acordo com o Sistema 

Integrado de Gestão de Recursos Humanos – SIGRH da UFRN, emitido em 27 de agosto de 

2019, a instituição conta com 54 (cinquenta e quatro) profissionais nessa função. Desses, foi 

escolhida uma amostragem de 13 (treze) TAEs. Os critérios de inclusão foram: estar lotados no 

âmbito das Unidades Operacionais e Administrativas de aporte técnico-pedagógico, como a 

Pró-reitoria de Ensino de Graduação – Prograd, em especial, ou nas Unidades com oferta de 

cursos, com predominância de licenciaturas, como forma de retratar as peculiaridades desse 

universo, tão amplo, complexo e peculiar de atuação desse profissional, respeitando o 

respectivo nicho/escopo de atuação da Unidade. 

O Gráfico 1, a seguir, representa os participantes da pesquisa a partir da variável 

gênero. 

 

Gráfico 1 – Gênero dos entrevistados 

 

Fonte: dados da pesquisa 

 

Como podemos verificar no Gráfico 1, temos, entre os candidatos entrevistados e 

participantes dessa pesquisa, 54%do gênero masculino e 46% do gênero feminino, percentual 

esse bem equilibrado; mas a prevalência masculina não deixa de ser um indício acerca do acesso 

dos homens nessa área de trabalho, em especial, por estarmos tratando de um profissional que 

tem como perfil e requisito de entrada no cargo do serviço público, no cargo de TAE, a 

54%

46%

Gênero dos entrevistados 

Masculino Feminino
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exigência mínima de ser portador de uma licenciatura, ou seja, temos os homens entrando nessa 

área e fatia de mercado, de forma mais preponderante, no momento do atual recorte temporal, 

contexto da pesquisa.  

Considerando o atrativo, a oportunidade de ingresso e a estabilidade no setor público, 

em tempos de escassez de empregos, ou, ainda, por não ser uma área de atuação tão ligada 

direta e exclusivamente a situações de ensino de sala de aula, aqueles que não pretendem ficar 

em situações de condução de sala de aula podem atuar nas instituições de Ensino Superior como 

gestores de processos e “coadjuvantes” nos macroprocessos de ensino-aprendizagem, em 

ambientes diversos, compartilhados, como no ensino, pesquisa e extensão, dada a sua 

pluralidade de ações e ambientes de trabalho. Essa condição é uma das peculiaridades do cargo 

em questão. 

Desse modo, não estamos apenas diante de uma questão da discussão recente do 

conceito de gênero, como sexo masculino e feminino, mas, principalmente, observando-se o 

gênero no tocante à atuação desse profissional TAE, quando do recorte e contexto histórico-

temporal do universo da pesquisa, antigamente, dada a área das licenciaturas como requisito 

obrigatório para ingresso no cargo de TAE, por ocasião do concurso, tínhamos a maioria 

feminina. Atualmente, na UFRN, passamos a ter uma presença mais masculina, configurando-

se como uma perda de espaços no tocante ao público feminino ora retratado.  

Nesse processo, devemos ter em mente a necessidade de luta e busca por direitos e 

deveres iguais para todos, como prerrogativa mister, mesmo sabendo que, socialmente, as 

mulheres são mais demandadas e sobrecarregadas, ou seja, cobradas, no tocante aos papéis 

sociais impostos pela sociedade vigente(como filha, esposa, mãe e mulher “socialmente 

produtiva” etc.), de modo essas ações acabam restringindo as suas possibilidades de formação, 

busca pela ascensão profissional e, consequentemente, acesso às oportunidades e aos concursos 

públicos. Sem perdermos de vista algumas premissas, bem como direitos, conceitos e preceitos, 

pois, como aponta Freire (2000, p. 49): “o que me parece impossível é aceitar uma democracia 

fundada na ética de mercado que, malvada e só se deixando excitar pelo lucro, inviabiliza a 

própria democracia”. 

Devemos estar atentos a essas questões de desigualdades que dividem homens e 

mulheres, com os primeiros apropriando-se de uma parte desproporcional dos recursos 

materiais e simbólicos da sociedade. Nessa perspectiva, “os arranjos sociais e as formas de 

conhecimento existentes são aparentemente apenas humanos: eles refletem a história e a 

experiência do ser humano no geral, sem distinção de gênero” (SILVA, 2015).  

O Gráfico 2 descreve a amostra quanto à faixa etária. 
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Gráfico 2 – Faixa etária dos entrevistados 

 

Fonte: dados da pesquisa 

 

De acordo com a faixa etária, o gráfico evidencia que temos, no universo dos 

entrevistados, 8% compreendidos na faixa etária de até 25 anos; 15% na faixa etária 

compreendendo dos 40 a 49 anos; igual percentual na faixa etária entre 55 anos ou mais; 16% 

estão na faixa etária entre 25 anos a 29 anos; 23%, entre 30 a 39 anos, com igual percentual 

para a faixa etária entre 50 e 54 anos. Podemos inferir, desse modo, que do capital humano em 

questão, temos como resultante desse somatório de faixas – compreendendo de 30 anos a acima 

de 55 anos (ou mais) – que 76% dos entrevistados estão na faixa entre 30 anos a 55 anos (ou 

mais), ou seja, um pessoal, a priori, adulto, maduro de idade e no ápice, em sua maioria, da 

carreira profissional, partindo do pressuposto do percurso formativo e vivência secular. Isso 

evidencia possibilidades de ser mais bem aproveitados em suas forças internas, trabalhando 

suas eventuais fraquezas internas, explorando melhor suas oportunidades externas e, ainda, 

superando eventuais ameaças externas profissionais, no tocante aos aspectos relacionados a 

área, formação e campo de atuação profissional. Além disso, há possibilidade de um melhor 

aproveitamento desse capital humano, a título de utilização e articulação de saberes e do que 

venha a ser trabalhado em prol da construção e reconstrução desse conhecimento comum, 

partilhado numa espécie de representação social em si, como saber coletivo. 

O Gráfico 3 aborda o tempo de atuação de cada profissional. 
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Gráfico 3 – Anos de atuação profissional - TAE 

 

Fonte: dados da pesquisa 

 

De acordo com os anos de atuação profissional como TAE, visando identificar quem 

é esse profissional, no tocante à experiência, o Gráfico 3 evidencia uma singularidade do cargo, 

de essa função só existir nas Instituições de Ensino Superior, universidades e institutos, 

condição essa que não possibilita que os candidatos tenham uma vivência como TAE fora da 

instituição.  Assim, temos que: 38% dos entrevistados possuem de 0 a 05 anos de experiência; 

31%, de 6 a 10 anos de experiência; 15%, de 11 a 15 anos de experiência; 8%, de 16 a 20 anos 

de experiência; como também, 8% mais de 25 anos de experiência como TAE. Em suma, 69% 

dos entrevistados têm de 0 a10anos de ingresso e experiência como TAE, um percentual bem 

expressivo a título de vivência no cargo.  

Podendo-se inferir que se trata de um novo capital humano que ingressou no serviço 

público nesse cargo e consequente perfil exigido para acesso ao serviço público de TAE, como 

uma espécie de oxigenação e possibilidades de trocas de saberes entre os profissionais da área 

desse “novo TAE”. Essa experiência viabiliza uma junção do novo, com saberes, trocas e 

intercâmbios com os mais experientes, a título de vivência na área e valores institucionais 

(valores simbólicos etc.), seria o velho e o novo criando e se recriando no capital intelectual.  

O Gráfico 4 analisa as experiências de ensino dos profissionais. 
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Gráfico 4 – Experiência de Ensino 

 

Fonte: dados da pesquisa 

 

No quesito experiência de ensino, o Gráfico 4 evidencia que temos 8% dos 

entrevistados sem experiência de ensino; já 23% tiveram menos de 1 ano; e 8% tiveram de 1 a 

2 anos de experiência de ensino; 16% com 3 a 5 anos de experiência; e 15% com 6 a 9 anos; 

também 15%de 10 a 15 anos de experiência de ensino; e 15% com mais de 20 anos de 

experiência de ensino. Podemos inferir que temos um grupo com 61% dos entrevistados, 

compreendem de 3 a mais de 20 anos de experiência, ou seja, a maior parte teve, sim, vivência 

de ensino e que pode, muito, contribuir em sua área de atuação, dada a sua formação voltada 

para o ensino, em especial, no âmbito da avaliação do ensino em questão, Sinaes, e a sua relação 

com a graduação.  

Essa variação promove troca de saberes e conhecimentos, em especial, o conhecimento 

comum compartilhado, a fim de corroborar os ideais acerca da construção e reconstrução, numa 

lógica de produto e processo ao mesmo tempo, compartilhadamente, de algo ou sobre algo que 

os indivíduos e o coletivo têm acerca de dado objeto. A RS em si é tida como a ciência do 

conhecimento comum, cotidiano, compartilhado, via relações, valorações, hábitos, costumes, 

cultura, saberes e trocas, entre outros aspectos, que são cristalizados, indivisíveis quanto ao 

indivíduo e o social (interior, exterior e institucional), partilhados socialmente por meio da 

comunicação, prescrevendo, assim, comportamentos, rituais e práticas (como um guia prático 

para a ação). Daí a comunicação ser algo tão importante no âmbito das RS, quanto à 

metamorfose do conhecimento na sua circulação, comunicação essa que deve ser eficiente, 

eficaz e duradoura.  
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5.2 DA CONSTATAÇÃO NO ÂMBITO DOS ASPECTOS REFERENTES À FORMAÇÃO 

DECORRENTE DAS RESPOSTAS OBTIDAS JUNTO AOS ENTREVISTADOS 

 

O Gráfico 5, a seguir, trata da visão dos TAEs sobre a importância da formação 

continuada. 

 

Gráfico 5 – Importância da formação continuada 

 

Fonte: dados da pesquisa 

 

Sobre o Gráfico 5, indiscutivelmente, evidenciamos que 100% reconhece a 

importância para a formação continuada, sendo que 15% acha importante e 85% acha muito 

importante a formação continuada para a sua atuação profissional.  Isso mostra o interesse pelo 

autodesenvolvimento dos envolvidos no âmbito da pesquisa em questão, corroborando, assim, 

a necessidade contínua de se oportunizarem iniciativas que contribuam para a formação desses 

TAEs, prioritariamente, em sua área de atuação, com destaque para o quesito avaliação, em 

especial, o Sinaes, como forma de contribuir para com esse macro e complexo processo de 

ensino aprendizagem.  

Nesse sentido, não basta só formar, mas formar para uma prática significativa de 

conhecimento válido e vivencial no seu respectivo âmbito de atuação, num prisma de 

aprendizagem significativa (formação para a vida e prática social). Essa educação, desvestida 

da roupagem alienada e alienante, deve ser uma força de mudança e de libertação (FREIRE, 

2005). 

Considerando que os participantes opinaram sobre a importância da formação 

continuada, buscamos averiguar, na prática, essa participação, se de fato se efetivou. Os dados 

estão expressos no Gráfico 6. 
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Gráfico 6 – Participação em formação continuada A 

 

Fonte: dados da pesquisa 

 

Comparando os dados apresentados nos Gráfico 5 e 6, temos um índice de 15% dos 

que não participaram de atividades de formação e 85% que participaram de atividades de 

formação continuada. Assim, estamos diante de algo a se considerar, visto que, se eles 

reconhecem a importância da participação, então, por que de não terem participado? Estão 

realmente reconhecendo esse valor? Seria falta de tempo? Falta de conhecimento de iniciativas 

na área? As iniciativas ofertadas para os mesmos são viáveis? Condizentes? Atrativas? 

Efetivamente, significativas? Agregam valor em sua respectiva atuação? Corroboraram a 

aquisição e a troca de saberes ou com a consolidação e/ou reconfiguração de um conhecimento 

comum? E suas respectivas representações? Todas essas são questões a se pensar!  

Precisamos, sim, analisar, discutir, fomentar e oportunizar, continuamente, iniciativas 

no âmbito da sua formação continuada, via chats, fóruns de discussão profissional, acesso a 

sites, intranet, plano de desenvolvimento de pessoal, materiais diversos da área, condições 

laborais e clima organizacional favoráveis, participações em eventos de sua área(congressos, 

seminários, workshops etc.), seja presencial seja a distância, mas, principalmente, 

oportunizarmos situações, significativas, valorativas de iniciação, atualização, capacitação e 

formação profissional para os TAEs e entre eles, fortalecendo a sua categoria, identidade, 

também, como forma de fortalecimento e elevação de sua respectiva imagem institucional entre 

os seus pares e demais agentes envolvidos (colegas de trabalho, profissionais afins, docentes, 

alunos, chefias imediatas e a gestão institucional em si). Essas ações corroboram o 

fortalecimento da categoria profissional, bem como reafirmam a sua imagem profissional, 

“assegurando” o seu espaço de atuação e de onde podem atuar e falar. Isso eleva sua identidade 
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pessoal e profissional, suas pertenças e valorações, numa espécie de equalização no âmbito 

pessoal, profissional e social.  

Os TAES, ao se reposicionarem diante de seus contextos políticos, econômico e 

cultural, educacional, laboral, geram relações interpessoais e organizacionais dos mais 

peculiares tipos, objetivos e funções. Desse modo, firmam, constroem e reconstroem o seu 

respectivo saber comum compartilhado, RS, em um processo cíclico, em via de mão dupla, 

contínua, como objeto e processo ao mesmo tempo; não havendo corte, separação, entre o 

universo exterior e o universo interior do indivíduo e do grupo. Assim, o indivíduo se constitui 

e, concomitantemente, compreende e apreende o real e o constrói a alteridade, sua representação 

no tocante ao seu eu individual e o coletivo, o social. Sendo a sua RS, em caso de existência, 

uma prática para a sua ação cotidiana, para aí sim, afirmamos que teríamos uma RS. Nessa 

direção, a comunicação desempenha papel de extrema relevância, interligando os sistemas e 

entre gerações e grupos, cristalizando, assim, a RS em questão.  

 

Gráfico 7 – Participação em formação continuada B 

 

Fonte: dados da pesquisa 

 

Para que tenhamos um contínuo fortalecimento dessa cultura de autodesenvolvimento, 

o Gráfico 7 aponta que 15% não participaram de atividade de formação continuada; 15% 

participaram anualmente; 8% participaram apenas de 1 atividade de formação continuada; 39% 

concluíram de 2-4 atividades de formação continuada; ainda, 23% realizaram mais de 4 

atividades de formação continuada. Isso mostra que temos um nicho a melhorar em prol de 

oportunizarmos situações condizentes e favoráveis, significativas e práticas, que corroborem as 
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reais necessidades e a prática laboral, num prisma de iniciativas de educação, como formação 

continuada e efetivamente agregadora, significativa, para os TAEs.  

 

Figura 1 – Formação acadêmica – análise de similitude (Iramuteq) 

 

Fonte: dados da pesquisa 

 

Como preconiza Freire (2000, p. 58): “Por isso, falo da educação ou da formação. 

Nunca do puro treinamento.  Por isso, não só falo e defendo mas vivo uma prática educativa 

radical, estimuladora da curiosidade crítica, à procura sempre da ou das razões de ser fatos”. |O 

autor acrescenta: “Se a educação sozinha não transforma a sociedade, sem ela tampouco a 

sociedade muda” (FREIRE, 2000, p. 67). Eis o grande caminho: a educação formativa 

significativa e agregadora como prática social para o indivíduo, o coletivo, o grupo e, 

principalmente, o social. 

A seguir, a Figura 2 retrata a questão da formação continuada. 

 

Figura 2 – Formação acadêmica (Iramuteq) 

 
Fonte: dados da pesquisa 
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Sobre a formação dos entrevistados, de acordo com as respostas obtidas, considerando 

as Figuras 1 e 2, via gráfico do Iramuteq, observamos que houve elos entre as palavras mais 

citadas: educação; especialização; licenciatura e mestrado, que são caminhos naturais da 

formação dos profissionais, tendo por instituição mais citada a UFRN para seus percursos 

formativos. Na Figura 2, gráfico de nuvem de palavras, apresentamos as palavras citadas com 

mais frequência.  

Em prol de retratarmos a formação profissional desse capital humano, TAE, indo além 

do requisito mínimo de ingresso e aprovação no concurso para o cargo em questão, ou seja, ser 

portador de uma licenciatura, temos dos 13 (treze) sujeitos, com os seguintes perfis 

especificados no Quadro 1, a seguir. 
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Quadro 1 – Identificação dos TAEs quanto à formação acadêmica 

Quanto a Formação Acadêmica dos TAEs no âmbito da pesquisa 

Ordem Respostas obtidas sobre o percurso formativo dos 

entrevistados 
Quantidade 

Sujeito 01 
Mestrado em Gestão da Informação e do Conhecimento (UFRN) e 

Licenciatura em Pedagogia (Universidade São Marcos). 
1 

Sujeito 02 
Especialização em Ensino de Ciências Naturais e Matemática pelo 

IFRN e Licenciatura em Biologia. 
1 

Sujeito 03 
Licenciatura em Pedagogia (UERN) e Especialização em Políticas 

e Práticas Escolares (UERN). 
1 

Sujeito 04 
Licenciatura e bacharelado em geografia com mestrado em 

geografia pela UFRN. 
1 

Sujeito 05 
Licenciatura, Especialização em Administração Universitária e 

Mestrado em Educação – UFRN 
1 

Sujeito 06 

Licenciatura e bacharelado em enfermagem, além de pedagogia - 

UFRN. Especialização em Educação e Política e em Enfermagem 

do trabalho - FIP. E Mestrado em Educação UFRN. 

1 

Sujeito 07 

Mestrado em Processos Institucionais (UFRN), Especialização em 

EJA, Linguística e Gestão de Processos (UFRN) e Licenciatura 

em Pedagogia (UnP). 

1 

Sujeito 08 
Licenciatura em Letras e Pós-Graduação, Especialização em 

Educação (UFRN). 
1 

Sujeito 09 

Mestrado em Estudos da Linguagem (UFRN), Especialização em 

Docência no Ensino Superior (Estácio) e Licenciatura em Letras 

Português e Inglês (UnP). 

1 

Sujeito 10 

Doutorado em Educação em andamento (UFRN), Mestrado e 

Graduação em Engenharia Mecânica (UFRN), Especialização em 

Gás Natural (UFRN), Engenharia Mecânica (UFRN) e Formação 

em Ensino Técnico (Unisul).  

1 

Sujeito 11 

Licenciatura em Pedagogia (Unip), Especialização em 

Psicopedagogia Institucional (Faculdade São Luís de Educação) e 

Mestrado em Educação (UFRN). 

1 

Sujeito 12 

Doutorado em Educação em andamento (UFRN), Mestrado em 

Educação (UFRN), Especialização em Educação Infantil e Gestão 

Escolar (UFRN) e Pedagogia (UFRN). 

1 

Sujeito 13 
Doutorado em andamento em Educação (UFRN), Mestrado em 

Educação (UFRN) e Licenciatura em Pedagogia (UFRN). 
1 

Total 13 
Fonte: dados da pesquisa 

 

De acordo com o Quadro 1, evidenciamos uma formação bem variada, que vai desde 

o doutorado em educação, em andamento, passando pelos mestrados em educação, gestão da 

informação e do conhecimento, processos institucionais, estudos da linguagem, engenharia 

mecânica. Ademais, há especializações diversas, como: ensino de ciências naturais e 

matemática,  políticas e práticas escolares, administração universitária, educação e política, 

enfermagem do trabalho, educação de jovens e adultos (EJA), linguística, gestão de processos, 
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educação, docência no Ensino Superior, gás natural, psicopedagogia institucional,  educação 

infantil e gestão escolar; além de licenciaturas variadas que vai desde pedagogia, letras, 

biologia, geografia, além de bacharelado também, em enfermagem, como também, 

bacharelado, em engenharia mecânica e, ainda, formação em ensino técnico. Como se pode 

perceber, trata-se de um público-alvo da pesquisa com formação variada e rico de percursos 

formativos com suas respectivas trajetórias de vida e de formação acadêmica, além das 

vivências inerentes a cada formação de base. 

Esse perfil corrobora com certa necessidade de mais maturação acerca de sua 

respectiva identidade profissional como TAE, visto que o cargo em questão, por si só, já levaria 

certo tempo para compreender o campo de atuação, a título de internalização, e de como o 

mesmo esse profissional deve atuar dentro das instituições, ou seja, um verdadeiro processo de 

ancoragem e objetivação, à luz das TRS. É uma experiência de lidar com o novo, e de como se 

comportar frente a esse novo. Nesse processo, deve-se integrar essa novidade frente ao universo 

pré-existente, sendo legitimado perante o grupo do qual se faz parte, a ancoragem propriamente 

dita e, ainda, como se constrói essa seleção, separação seletiva, de acomodação, para fins de 

uma nova estruturação, em prol de um “modificar” o novo modo de agir, naturalizando o objeto 

para caber na forma que seja possível, aprazível, em prol de uma pertença social naturalizada, 

considerando os valores frente ao mundo e aos outros que lhe cercam, a objetivação em si.  

Daí a necessidade da observância e análise desse perfil no tocante à formação, ao 

percurso formativo, às suas vivências e ao respectivo histórico de vida secular de cada 

indivíduo, o contexto e a historicidade desse contexto, ou seja, seus enlaces, valores, pertenças, 

suas relações, de modo que são importantes e imprescindíveis a observância desses aspectos 

para fins da construção e da reconstrução desse conhecimento social por ora investigado, a 

representação social – RS. A esse respeito, Jodelet (2002, p. 22) preconiza que: “As 

representações sociais são uma forma de conhecimento socialmente elaborado e compartilhado, 

com um objetivo prático, e que contribui para a construção de uma realidade comum a um 

conjunto social”. 

No tocante à formação, no âmbito do questionário (Apêndice C), na questão de nº 9, 

no subitem denominado “Como essa formação acontece?”, obtivemos, junto aos 13 sujeitos da 

pesquisa, a seguinte estratificação: a) Semana de Avaliação e Planejamento: 05 respostas 

obtidas; b) Cursos a distância: 06 entrevistados assinalaram; c) Encontros sequenciais: 01(um) 

apenas um dos sujeitos da pesquisa assinalou, e d) outros: 08 entrevistados marcaram a 

alternativa em questão.  Destaque para os sujeitos 05 e 10 que não assinalaram qualquer das 

alternativas acima. No subitem anterior, da mesma questão 9, no âmbito da formação 
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continuada, ambos, responderam que “não” participaram de formação alguma, 

consequentemente, não houve frequência acerca disso, nem se pode assinalar para responder 

sobre como a formação acontece.  

Após cálculo percentual com base nas respostas obtidas, podemos inferir que, da 

quantidade de respostas obtidas, 20 em valor absoluto, correspondente a 100%, tomando por 

base os que responderam à pesquisa temos que: a) Semana de Avaliação e Planejamento: 

compreendeu a 25% das respostas obtidas; b) Cursos a distância: compreendeu a 30% das 

respostas dos entrevistados; c) Encontros sequenciais: equivale a 5% dos que responderam, e 

d) outros: corresponde a 40% das respostas obtidas junto aos entrevistados. 

Desse modo, qualitativamente, podemos inferir que, durante a Semana de Avaliação e 

Planejamento, apenas havia 25% dos TAEs, ou seja, apesar do caráter prescritivo e obrigatório 

para fins de realização em cada centro, com participação opcional dos TAEs, faz-se ainda 

necessária uma maior e intensa mobilização junto a esses profissionais acerca da importância 

da sua efetiva participação, a título de alternativa mais formativa, não devendo só ser do ponto 

de vista prescrito e legal para a unidade, mas, principalmente, pela oportunidade valorosa, 

propositiva, coletiva e compartilhada, de avaliação do que venha a ser feito e do planejamento 

de todas as ações da unidade. 

No tocante à alternativa referente à participação formativa por meio de Cursos a 

distância, na ordem de 30%das respostas obtidas, vemos como algo expressivo, sendo uma 

alternativa a mais de formação desses entrevistados. Trata-se de uma tendência posta em prática 

organizacionalmente em tempos atuais pela Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas, até pelo ponto 

de vista da otimização e racionalização de recursos, além do quesito acerca da padronização de 

processos, quando de sua respectiva oferta de cursos, eventos e demais iniciativas no âmbito 

capacitacional, como forma de atender um número maior de servidores, considerando o 

levantamento de necessidades de capacitação já sistematizado nas unidades. 

Quanto às respostas assinaladas via encontros sequenciais, 5% responderam, 

evidenciando, assim, uma tímida participação, configurando-se como algo ainda a ser mais 

fomentado e estimulado quanto a uma maior e efetiva participação desses TAEs no âmbito de 

uma proposta de formação significativa e de acordo com o seu fazer profissional. Considerando 

outros meios, obtivemos 40% das respostas obtidas, sugerindo ser algo pode e deve melhorar, 

uma vez que os entrevistados não parecem se identificar, perceber, visualizar contemplados 

e/ou atendidos no que tange a sua real necessidade de formação, e consequente prática, como 

forma de subsidiar o seu fazer profissional, no âmbito das alternativas anteriores.  Portanto, 

devemos estar com um olhar mais apurado quanto às atuais alternativas formais e institucionais 
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de formação. A ordem de 40% é bem expressiva, pois foi o maior percentual das respostas 

obtidas para a pergunta em tela. Não estaríamos diante de uma reflexão sobre o que oferta e, 

ainda, da necessidade de um fomento, criação e sensibilização para uma maior participação 

desses TAEs? Trata-se de uma questão a se pensar, até como forma de conhecermos 

efetivamente o que, para esse TAE, agrega valor, sob sua respectiva ótica formativa. 

No aspecto formação, ainda na questão de nº 9, no subitem denominado “Que temáticas 

deveriam ser abordadas?”, obtivemos junto ao universo dos 13 (treze) sujeitos da pesquisa, as 

respostas dispostas no Quadro 2, a seguir, sendo facultada a possibilidade de responder, 

subjetivamente. 
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Quadro 2 – Temáticas eleitas pelos TAEs 

Questionário – Questão 9, subitem: “Que temáticas deveriam ser abordadas?”. 

Ordem 

das 

evocações 

Transcrições das evocações dos sujeitos 

da pesquisa 

Quantidade 

de 

respostas 

Enquadramento 

das respostas por 

dimensões 

(pessoal, 

formativa e/ou 

profissional) 

Sujeito 01 

“organização do trabalho/apresentação, 

mudanças no serviço 

público(modernização em geral), 

relacionamento interpessoal / conflitos no 

trabalho”. 

1 
Pessoal, Formativa 

e Profissional 

Sujeito 02 

“inovação no ensino, perfil do aluno do 

séc. XXI e multiformatos de sala de 

aula”. 

1 
Formativa e 

Profissional 

Sujeito 03 
“avaliação, desenvolvimento profissional, 

engajamento acadêmico”. 
1 Formativa 

Sujeito 04 

“atualização teórica, gestão de projetos, 

uso dos sistemas informacionais, 

estatístico”. 

1 
Formativa e 

Profissional 

Sujeito 05 
O sujeito em questão não respondeu, 

deixou em branco. 
1 - 

Sujeito 06 
“formação docente; metodologias de 

ensino”. 
1 Formativa 

Sujeito 07 
O sujeito em questão não respondeu, 

deixou em branco. 
1 - 

Sujeito 08 
O sujeito em questão não respondeu, 

deixou em branco. 
1 - 

Sujeito 09 
“planejamento pedagógico no Ensino 

Superior”. 
1 Formativa 

Sujeito 10 
“temática às áreas de atuação e 

institucionais”. 
1 Profissional 

Sujeito 11 
O sujeito em questão não respondeu, 

deixou em branco. 
1 - 

Sujeito 12 
O sujeito em questão não respondeu, 

deixou em branco. 
1 - 

Sujeito 13 
O sujeito em questão não respondeu, 

deixou em branco. 
1 - 

Total 13 - 
Fonte: dados da pesquisa 

 

Considerando o enquadramento das respostas, e, ainda, após análise, podemos inferir, 

no que tange às dimensões pessoal, formativa e profissional, um número expressivo de 

participantes que não respondeu (perfazem 06 (seis) participantes, correspondendo a 46,15%  

do total dos entrevistados), deduz-se, inicialmente, então, que: a) a questão não foi tão bem 

elaborada; b) a questão não foi compreendida em sua totalidade(pergunta principal e subitens), 
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ou, ainda, c) os entrevistados optantes por deixarem em branco enquadram-se no subitem 

anterior – questão mais provável de ter ocorrido. No tocante às respostas válidas, considerando 

que cada resposta podia enquadrar-se em mais de uma das três dimensões – pessoal, formativa 

e profissional – temos: a) no âmbito pessoal, 01 (uma) resposta; b) no âmbito formativo, 06 

(seis) seis respostas; c) no âmbito profissional, 04(quatro) respostas.  

Destaque para a necessidade de formação, vide respostas, válidas, dos entrevistados, 

englobando de um modo geral, aspectos, como: o fazer do TAE acerca da sua organização do 

trabalho; sua apresentação; cenário atual e mudanças no serviço público, relativos à 

modernização; relacionamento interpessoal e administração de conflitos no trabalho; inovação 

no ensino e perfil do aluno do século XXI; multiformatos de sala de aula; avaliação; 

desenvolvimento profissional e engajamento acadêmico; atualização teórico-profissional; 

gestão de projetos; sistemas informacionais, estatístico; formação docente; metodologias de 

ensino; planejamento pedagógico no Ensino Superior; e, ainda, temáticas relativas às áreas de 

atuação e institucionais. Os dados corroboram, assim, a premissa básica acerca da necessidade 

de mais alternativas formativas, contínuas, de forma organizada, sistemática e institucional, 

prioritariamente, de modo agregador e significativo, em prol de sua práxis educativa, em seu 

âmbito laboral, condizente com seu perfil/formação, demanda, atuação, atribuições e 

aplicabilidade, no contexto organizacional em que esse profissional está inserido. 

No aspecto acerca da formação, como parte subjetiva da questão de nº 10 denominada 

“Você utiliza sites para respaldar sua prática profissional como TAE?”, obtivemos junto ao 

universo dos 13(treze) sujeitos da pesquisa, as respostas apresentadas no Quadro 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



84 
 

Quadro 3 – Consulta a sites 

Questionário – Questão 10, “Você utiliza sites para respaldar sua prática profissional 

como TAE?”. 

Ordem 

das 

evocações 

Transcrições das evocações dos sujeitos 

da pesquisa 

Quantidade 

de 

respostas 

Enquadramento 

das respostas por 

dimensões 

(pessoal, 

formativa e/ou 

profissional) 

Sujeito 01 

“Muitos.Consulta a legislação, clipping de 

notícias referentes a educação, entrevistas 

com pessoas de destaque (às vezes 

conhecidas por meio dos eventos)”. 

1 
Profissional e 

formativa. 

Sujeito 02 
“Não, procuro colegas mais experientes na 

área”. 
1 

Pessoal e 

formativa. 

Sujeito 03 
“Sim, para buscar de cursos de atualização 

profissional.” 
1 

Formativa e 

Profissional 

Sujeito 04 “Não.” 1 - 

Sujeito 05 “Não.” 1 - 

Sujeito 06 “Sim. Sites oficiais, e informais também”. 1 
Profissional, 

pessoal e formativa. 

Sujeito 07 
“Não diretamente sobre TAE, mas para o 

contexto educacional como um todo”. 
1 Formativo. 

Sujeito 08 

“Prograd.  Consultas a outros servidores, 

bem como, sou também referência para os 

novatos”. 

1 
Profissional e 

pessoal. 

Sujeito 09 

“Sites institucionais que me auxiliam com 

consulta à legislação e diretrizes (UFRN, 

MEC, planalto.gov), etc.”. 

1 
Profissional e 

formativo. 

Sujeito 10 “Sim”. 1 Profissional 

Sujeito 11 

“Sem dúvidas. Sites tanto do MEC, do 

Planalto para verificação de legislação, 

bem como, de revistas científicas, entre 

outros”. 

1 
Profissional e 

formativo. 

Sujeito 12 

“Sim, além de usarmos a literatura 

publicada em impressos como livros, 

fazemos pesquisas em sites de revistas 

científicas”. 

1 
Profissional e 

formativo. 

Sujeito 13 “Sim” 1 Profissional 

Total 13  
Fonte: dados da pesquisa 

 

Considerando o enquadramento das respostas, temos que há a predominância do 

âmbito profissional (com 9 respostas em valores absolutos), seguido, do âmbito formativo (com 

8 respostas em número absoluto) e, por último, o âmbito pessoal com 3 respostas em valores 

absoluto. Portanto, no tocante à utilização de sites para respaldar a prática profissional do 
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TAE,esta está firmada em ações que respaldam iniciativas de aporte profissional, seguidamente, 

do âmbito formativo e, por último, do pessoal.  

Quando pesquisado junto aos TAEs sobre o que o(a) motivou a ser professor(a) 

licenciado(a), a parte do desejo, do aspecto subjetivo, do tipo de pensamento, do objeto 

simbólico que move os entrevistados, obtivemos as respostas presentes nas Figuras 3 e 4. 

 

Figura 3 – O que motivou a ser licenciado (análise de similitude, Iramuteq) 

 

Fonte: dados da pesquisa 

 

Figura 4 – O que motivou a ser licenciado (Iramuteq) 

 
Fonte: dados da pesquisa 
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Pelo exposto, é possível perceber que a motivação principal dos respondentes era atuar 

como professor. Esse dado é bastante relevante posto que a carreira docente não possui um 

status social agregado pela sociedade. Entretanto, se considerarmos o contexto socioeconômico 

e a relação custo-benefício propiciado pela carreira, é possível perceber que a carreira docente 

é uma das que mais emprega.  

De acordo com a Figura 3, análise de similitude entre as palavras citadas, observamos 

elos de sentido entre as palavras: Professor; Educação e formação, estão ligadas pelas palavras 

“atuar” e “como” seguindo um percurso de respostas com sentido de pela formação em 

educação atuar como professor. Na Figura 4, nuvem de palavras, observou-se a maior citação 

destas palavras nas respostas dos entrevistados: Educação e ensino. Considerando o exposto 

acerca do que os motivou a ser professor(a) licenciado(a), podemos inferir que as respostas dos 

sujeitos em questão permeiam dimensões, que de um modo geral, enquadram-se nos campos 

pessoal, formativo e/ou profissional, tendo por base a observância e a análise do perfil referente 

à formação. 

De acordo com Melo (2009), são muitos os fatores que influenciam na desmotivação 

para acessar a carreira docente, dentre as principais, destacam-se os baixos salários, a 

indisciplina dos estudantes, a falta de condições materiais e baixo valor simbólico atribuído à 

carreira pela sociedade. Entretanto, a rotatividade de professores nas instituições de ensino torna 

a carreira um nicho no qual há sempre oferta de emprego. Talvez, na atual conjuntura, esse seja 

o principal atrativo. 

O Quadro 4 a seguir expõe os principais motivos que levaram os sujeitos pesquisados 

a optar por um curso de licenciatura. 

 

Quadro 4 – Fatores para escolha da licenciatura 

Quanto a motivação que o levou a ser licenciado... 

Ordem 

das 

evocações 

Transcrições das evocações dos sujeitos 

da pesquisa 

Quantidade 

de 

respostas 

Enquadramento 

das respostas por 

dimensões 

(pessoal, 

formativa e/ou 

profissional) 

Sujeito 01 

“Continuidade na carreira porque já 

atuava como professora na educação 

infantil, formada em magistério”. 

1 Profissional 

Sujeito 02 

“De início, a biologia muito me atraía, 

por conselho de pessoas experientes fiz a 

licenciatura pelo mercado de trabalho”. 

1 
Pessoal e 

profissional 
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Sujeito 03 

“O valor social da profissão e a 

capacidade de poder mudar o mundo 

através da educação”. 

1 Pessoal 

Sujeito 04 

“Durante o ensino médio fui fortemente 

influenciado (de forma não intencional) 

pelo meu professor de geografia. A 

motivação era ser um pouco como ele 

era”. 

1 Pessoal 

Sujeito 05 Não respondeu. 1 - 

Sujeito 06 

“Identificação com as atividades 

desenvolvidas, vontade de exercer a 

profissão já que não me identifiquei com 

a minha formação inicial em 

enfermagem”. 

1 Pessoal 

Sujeito 07 “A legislação”. 1 
Formativa e 

profissional 

Sujeito 08 

“Fiz o curso de Letras como 1ª opção por 

gostar da parte de leituras e literatura. 

Não atuei como professor, exceto, no 

estágio”. 

1 Pessoal 

Sujeito 09 

“Não atuo enquanto docente, porém a 

licenciatura sempre me motivou desde o 

ensino médio”. 

1 Pessoal 

Sujeito 10 

“Por trabalhar desde a década de 1990 

com ensino médio e após formação em 

ensino médio, trabalhar com ensino 

profissionalizante”. 

1 
Formativa e 

profissional 

Sujeito 11 

“Contribuir com o engajamento das 

pessoas para transformação de si e do 

mundo”. 

1 Pessoal 

Sujeito 12 

“O que me motivou a ser professor 

licenciado foi a minha atuação na 

educação, pois devido já atuar na parte 

administrativa de instituição educacional 

da educação básica sem formação 

pedagógica, senti a necessidade de 

conhecimentos da área que me 

permitissem uma compreensão científica 

dos fenômenos educacionais”. 

1 
Formativa e 

profissional 

Sujeito 13 

“Inquietações sobre o processo de ensino 

e aprendizagem desenvolvidas e 

experimentados na Educação Superior em 

curso superior de bacharelado que fiz 

antes da licenciatura”. 

1 Pessoal e formativa 

Total 13 - 
Fonte: dados da pesquisa 

 

Sob a ótica da análise de conteúdo de Bardin (1977), como conjunto de técnicas, de 

análise das comunicações, em especial, acerca do objetivo do seu método, a saber: da 
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ultrapassagem da incerteza, e ainda, do enriquecimento da leitura; e valendo-se do rigor e da 

descoberta, além da observância do campo, da descrição analítica, da inferência, da análise de 

conteúdo e a linguística e, ainda, da análise de conteúdo e a análise documental, temos de ir 

além das aparências, com desejo e rigor e necessidade de descobrir. Metodologicamente, esses 

fatores confrontam-se ou se completam em duas assertivas: a verificação prudente ou a 

interpretação brilhante que, de acordo com o código linguístico adotado, possui duas funções: 

uma função heurística (para ver o que dá) e uma função de administração de provas (para servir 

de prova), pois como diz a autora: 

 

Pela descoberta de conteúdo e de estruturas que confirmam (ou informam) o que se 

procura demonstrar a propósito das mensagens, ou pelo esclarecimento de elementos 

de significações susceptíveis de conduzir a uma descrição de mecanismos de que a 

priori não tínhamos a compreensão (BARDIN, 2011, p. 35). 

 

Nesse sentido, deve-se buscar compreender os fenômenos e as relações que permeiam 

as pertenças e valores dos TAEs, com suas significações, ou seja, o que é valorativo e caro 

como indivíduo, grupo, coletivo e social, a título de prática e condução social.   

 

5.4 DAS CONSTATAÇÕES SOBRE A ATUAÇÃO PROFISSIONAL DOS TAES 

DECORRENTE DAS RESPOSTAS OBTIDAS JUNTO AOS SUJEITOS ENTREVISTADOS 

 

Gráfico 8 – Âmbito de atuação 

 

Fonte: dados da pesquisa 

 

Sobre a predominância de suas ações, de acordo com sua respectiva atuação 

profissional, sendo facultada a possibilidade de marcar mais de uma alternativa em caso do 

Administrativa
35%

Ensino
27%

Pesquisa
11%

Extensão
27%

Âmbito de atuação
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exercer ações em mais de um âmbito, considerando o aporte técnico na área administrativa, 

ensino e extensão, obtivemos que 11% assinalaram que estavam envolvidos com atividades de 

pesquisa; 27% responderam que estavam desenvolvendo atividades no âmbito da extensão; 

como também  27% sinalizaram que estavam envolvidos com atividades de ensino, A grande 

maioria, 35%, respondeu que tinha suas atividades no âmbito administrativo. Esse é um 

percentual significativo, expressivo, e carregado de possíveis inferências, como: estão sendo 

utilizados, em sua maioria, como assistentes administrativos, com ações predominantemente 

administrativas? Estamos diante de um caso de desvio de função? Estão subutilizados? Não 

estaríamos, equivocadamente, designando ações de caráter administrativo?  

A priori, até certo ponto, é natural termos ações que são de aporte administrativo 

mesmo na área de atuação dos TAEs, mas somente a título de suporte, para viabilizar os 

processos inerentes às eventuais situações de aprendizagem. Esse não pode ser o seu cotidiano 

de trabalho, de modo a evitarmos um desvio de função, ingerência, subtrabalho, desestímulo 

profissional, além de um desperdício de capital humano devidamente qualificado e 

disponibilizado e, por conseguinte, de recursos institucionais empregados.  

Além disso, estaríamos diante de um típico caso de distorção da identidade profissional 

desses indivíduos e, consequentemente, de grupo; visto que, aparentemente, todos (colegas, 

chefias, gestores etc.) percebem esse desvio. Frente a esse “novo” cenário, percebemos mesmo 

caso de desconforto visível para alguns dos entrevistados, visto que percebem um caso de 

desvio de função em dados momentos, outros, por sua vez, alegam que se sentem legitimados 

em sua prática profissional. Então, não seria o caso de estarmos “acomodando”, objetivando (a 

título de naturalização, seleção e estruturação seletiva), distorcidamente, esse ambiente laboral, 

no que se refere a esse campo de atuação, real, como guia prático para ação cotidiana desses 

TAEs? Estamos, de fato, diante de algo a aprimoramos e podarmos eventuais arestas acerca 

desse desvio legal decorrente dessa predominância acerca do ambiente de atuação desses TAEs. 

Acerca de as ações como TAE, no âmbito do assessoramento pedagógico, 

predominarem mais nas áreas administrativa, ensino, pesquisa ou extensão, obtivemos as 

seguintes especificações: revisão de material didático e cursos; suporte aos alunos e professores 

acerca das orientações do setor; em reuniões de gestão, proposição de oportunidades de 

melhorias, programas e tutoria, PIBID e no gerenciamento de informações – avaliações de 

projetos e editais; atuação predominante na administração junto ao plano de ação; e, ainda, no 

ensino, colaborando com fatores da aprendizagem junto aos coordenadores de centro, projetos, 

oficinas complementares; muitas vezes, o trabalho do TAE está restrito às atividades de 

operacionalização e logística das atividades pedagógicas já planejadas por outras esferas, 
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portanto, predominam ações da área de domínio técnico; acompanhando os cursos e eventos, 

além de atender a solicitações diversas da administração; eventos, cadastros, organização e 

relatórios de avaliação; nos cursos de graduação, nos eventos e registros; em eventos, 

coordenação, assessoramento e em projetos do Profoco; avaliação de novos servidores como 

tutor; na elaboração e no auxílio de atividades, além da colaboração junto aos docentes; 

elaboração de documentos e participação no comitê de ética. O Quadro 5, a seguir, reafirma o 

que está exposto nessas respostas. 

 

Quadro 5 – Predominância de ações como TAE  no âmbito do assessoramento pedagógico 

Questão 4, entrevista – Pergunta: Suas ações como TAE  no âmbito do assessoramento 

pedagógico predominam mais na área _______(administrativa, ensino, pesquisa e 

extensão)?”. 

Ordem 

das 

evocações 

Transcrições das respostas dos sujeitos da 

pesquisa 

Quantidade 

de 

respostas 

Predomínio de 

ações 

Sujeito 01 
“nos cursos de graduação, nos eventos e 

registros”. 
1 

administrativa, 

ensino e 

extensão 

Sujeito 02 
“eventos, cadastros, organização e relatórios 

de avaliação”. 
1 

administrativa, 

ensino e 

extensão 

Sujeito 03 

“acompanhando os cursos e eventos, além de 

atender a solicitações diversas da 

administração”. 

1 

administrativa, 

ensino e 

extensão 

Sujeito 04 
“em eventos, coordenação, assessoramento e 

em projetos do Profoco”. 
1 

administrativa, 

ensino e 

extensão 

Sujeito 05 
“avaliação de novos servidores como tutor, 

assessoramento, eventos e administração”. 
1 

administrativa, 

ensino e 

extensão 

Sujeito 06 

“na elaboração e no auxílio de atividades, 

além da colaboração junto aos docentes. 

Elaboração de documentos e participação no 

comitê de ética”. 

1 

administrativa, 

pesquisa e 

extensão 

Sujeito 07 

“atua mais na administração junto ao plano de 

ação e, ainda, no ensino colaborando com 

fatores da aprendizagem junto aos 

coordenadores de centro, em projetos e, 

ainda, em oficinas no âmbito de atividades 

complementares”. 

1 

administrativa, 

ensino, pesquisa 

e extensão 

Sujeito 08 

 

 

“dando todo suporte aos alunos e professores 

acerca das orientações do setor”. 

 

1 administrativa 
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Sujeito 09 

“Em reuniões de gestão, propondo 

oportunidades de melhorias, nos programas e 

tutoria, PIBID e no gerenciamento de 

informações – avaliações de projetos e editais 

em execução”. 

1 
Administrativa e 

ensino 

Sujeito 10 “revisão de material didático e cursos”. 1 
Ensino e 

extensão. 

Sujeito 11 

“o sujeito em especificou, apenas destacou a 

área de predominância de suas ações de um 

modo geral”. 

1 Ensino. 

Sujeito 12 

“muitas vezes, o trabalho do TAE está restrito 

às atividades de operacionalização e logística 

das atividades pedagógicas já planejadas por 

outras esferas, portanto, predominam ações 

da área de domínio técnico”. 

1 Administrativa. 

Sujeito 13 

“o sujeito em especificou, apenas destacou a 

área de predominância de suas ações de um 

modo geral”. 

1 Administrativa. 

Total 13 - 
Fonte: dados da pesquisa 

 

Dadas as respostas, ratifica-se a predominância de suas ações quanto à prática laboral 

do TAE no âmbito administrativo; seguidamente, do âmbito de ensino, da extensão e, por 

último, de pesquisa. Quando perguntamos: “Você desenvolve outra atividade profissional?”, 

pergunta de nº 7, obtivemos de respostas:  08(oito) respostas negativas, correspondente a 

61,54%;  e 05 (cinco) respostas afirmativas, correspondente a 38,46%.  

Ao questionarmos, no âmbito das 05(cinco) afirmativas, qual seria a outra atividade 

profissional e quanto tempo se dedica a ela, temos que: a) 1 resposta, do sujeito 05 da pesquisa, 

em que ele afirma que desenvolve a atividade profissional de “técnico-administrativo”; b) 1 

resposta, do sujeito 07 da pesquisa, cujo sujeito em questão disse desenvolver a atividade 

profissional de “secretário escolar”; c) 1 resposta, do sujeito 08 da pesquisa, que não detalhou 

qual a atividade, mas que destinava, aproximadamente, 4 horas semanais para “essa atividade”; 

d) 1 resposta, do sujeito 09 da pesquisa, que desenvolvia a atividade profissional de “TAE”, há, 

04(quatro) anos; e) 1 resposta, do sujeito 10 da pesquisa, que desenvolvia a atividade 

profissional de “edição de livros/revisão”, sem pormenorizar quanto tempo se dedicava a essa 

atividade. 

Evidencia-se, assim, que mais da metade não desenvolve outra atividade e, mesmo os 

que mencionaram que desenvolvem, quando as especificam, observamos a existência de uma 

possível não compreensão da pergunta e/ou confusão de identidade, imagem e papéis sociais, 

em especial, do profissional, quanto à sua real identidade profissional, acerca do que venha a 
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ser a sua atuação efetiva como TAE, de exercer sua prática laboral, no âmbito do ensino, 

pesquisa ou extensão, em dado contexto, seja como coadjuvante, seja como corresponsável 

pelos processos e situações de ensino-aprendizagem no mundo acadêmico. Ratifica-se, assim, 

a não compreensão sobre a relevância e amplitude de sua ação participativa nesse processo de 

ensino-aprendizagem (no âmbito de uma questão identitária, de atuação e de imagem).  

O Gráfico 10 apresenta o resultado da pergunta sobre a atuação profissional, quando 

indagamos “Você encontra dificuldades na sua atuação profissional? Tendo por alternativas: 

“Nenhuma” e “Sim”, e “Se sim, quais?”. 

 

Gráfico 9 – Você encontra dificuldades na sua atuação profissional? 

 

Fonte: dados da pesquisa 

 

Identificamos 04 (quatro) respostas nenhuma e 09(nove) sim, com a seguinte 

estratificação de respostas: a) apenas no início do Sigaa/Sipac, mas foram comissões relevantes 

para otimizar o nosso trabalho; b) nos procedimentos e sistemas.  Com o público, na 

colaboração – nos programas de ensino e, ainda, pelas pessoas não saberem as atividades, além 

da sobrecarga; c) tendo em vista o suporte da gestão do CCSA, especificações no plano de ação 

sobre o que fazer etc.; d) no tocante à garantia de reconhecimento da opinião e compreensão 

manifestada pelo TAE em relação a políticas e ações a ser implementadas; f) descrição do cargo 

genérica, pouco se sabe a quem recorrer por parte da chefia; g) falta de referenciais, e ser nova 

na instituição, dificuldades técnicas e as pessoas não entendem a atuação; h) não há uma 

especificação de atividades a exercer; i) quanto à descrição de atividades como TAE, e, ainda, 

j) falta de tempo e interesse dos docentes próximos em conhecer. Tais respostas nos levam a 

inferir que, no momento do recorte histórico-temporal da pesquisa em tela, os TAEs 

Nenhuma
31%

Sim
69%

Você encontra dificuldades na sua 
atuação profissional?
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entrevistados, em sua maioria, não encontram dificuldades para sua respectiva prática laboral, 

apesar de, na hora de suas especificações, eles saberem bem relatar as eventuais dificuldades.  

No tocante à atuação profissional, quando perguntamos se “Seus pares legitimam a sua 

atuação profissional como TAE? Com alternativas Sim e Não, e de que forma?, temos as 

respostas expostas no Gráfico 11, a seguir. 

 

Gráfico 10 – Seus pares legitimam a sua atuação profissional como TAE? 

 

Fonte: dados da pesquisa 

 

Obtivemos 09 (nove) Sim e 04 (quatro) Não, em valores absolutos, e, ainda, como 

especificações de respostas, acerca de que forma, em caso negativo, o seguinte detalhamento: 

a) dada a multiplicidade de ações – papéis multifacetados, confusão; b) na correlação de forças 

travadas entre as diferentes categorias, a atuação do TAE muitas vezes não é reconhecida; c) 

alguns colegas não fazem a sua parte; d) sim e não, pois alguns colegas desconhecem as 

atribuições dos TAEs; e) além de uma confusão entre as atribuições dos TAEs e Pedagogos; f) 

falta um pouco de clareza, dada a natureza do cargo e múltiplas atuação; g) está há pouco tempo 

na casa; h) não tem avaliação, pois está no último nível de avaliação; e, ainda, i) dadas as 

atividades realizadas e participação nelas. Face ao exposto, temos que 69,23% dos entrevistados 

se sentem, afirmam, serem legitimados em sua atuação profissional e, os demais, 30,77% dos 

entrevistados, não se sentem legitimados. Apesar de menor, esse é um percentual preocupante 

da sua representatividade, considerando todas as variáveis que podem abarcar essa relação de 

atuação como indivíduo, grupo, coletivo e social.   

No tocante à pergunta “Como você identifica sua intervenção como profissional da 

educação?, entre as alternativas: plena, satisfatória, razoável e insuficiente, com a possibilidade 

Sim
69%

Não
31%

Seus pares legitimam a sua atuação 
profissional como TAE?
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de especificar em caso razoável ou insuficiente sobre quais os motivos que justificam a sua 

escolha acerca da intervenção, obtivemos as respostas apresentadas no Gráfico 12, a seguir. 

 

Gráfico 11 – Como você identifica sua intervenção como profissional da educação? 

 

Fonte: dados da pesquisa 

 

Obtivemos, inicialmente, em valores absolutos, plena (3 respostas), satisfatória (8 

respostas), razoável (2 respostas) e insuficiente (não houve enquadramento nessa resposta). 

Como especificação, temos as seguintes justificativas, a saber: a) por atender; b) sou altamente 

dedicada aos alunos e professores; c) pelo dia a dia, pelos resultados e eventos que atuo; d) pelo 

caminho adotado, rotina de trabalho, a satisfação – alegria com professores e colaboração na 

aprendizagem junto aos alunos; e) razoável. Nesse caso, estaríamos discutindo uma intervenção 

plena ou satisfatória a partir do momento que as intervenções planejadas e propostas pelo TAE 

ganhassem legitimação de outras categorias, reconhecendo-o como intelectual e pesquisador da 

área; f) o que faz realiza com satisfação; g) possui pouco tempo de casa, pouca familiaridade 

com as atividades do centro; h) identificação e aceitação; i) casos a melhorar, necessidades de 

melhor organização institucional e de pessoal – processos institucionais; j) burocracia, demora, 

tempo e processos de trabalhos; k) por atender focadamente em cursos e projetos; k) por atender 

aos pares, experiência e contribuição na área de atuação; e, ainda, l) dado ao atendimento as 

demandas encaminhadas, além da confiança depositada, competência e reconhecimento.   

Essas respostas retratam a autovisão por parte dos TAEs, até certo ponto, 

autossuficiente, acerca de sua prática laboral, apesar de, durante a pesquisa, observarmos 

aspectos a melhorar, como: quanto à formação, confusão de papéis por parte dos demais 

profissionais que os cercam; casos de subutilização na área administrativa; confusão identitária; 

Plena
23%

Satisfatória
62%

Razoável
15%

Insuficiente 
0%

Como você identifica sua intervenção 
como profissional da educação?
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necessidade de fortalecimento profissional para fins de consolidação e elevação da imagem 

profissional institucional, entre outros aspectos. 

No que diz respeito à indagação “Você e seus agentes de ensino (chefias, colegas de 

trabalho e alunos) percebem-se atuantes e legitimados na sua prática profissional?, obtivemos 

as respostas disponíveis no Quadro 13. 

 

Gráfico 12 – Você e seus agentes de ensino (chefias, colegas de trabalho e alunos) percebem-se atuantes e 

legitimados na sua prática profissional? 

 

Fonte: dados da pesquisa 

 

Como resultado, obtivemos 12 (doze) “Sim” e 01 (um) “Não”. Em relação às respostas 

positivas, os comentários foram: a) vejo o reconhecimento nas sugestões que dou, dada a 

credibilidade, tempo de atuação e consultas da chefia; b) percebem muito as pessoas que 

trabalham perto; c) ver resultados na gestão, trabalhos com relatórios de gestão – plano de 

gestão e atendimento sistematizado junto as unidades, tendo um trabalho articulado e próximo 

a gestão; d) percebemo-nos atuantes, no entanto, não necessariamente legitimados, pois a 

legitimação do TAE está restritamente reconhecida pelo domínio do conhecimento técnico e, 

em alguns casos, experiencial, desconsiderando a relação estabelecida entre o domínio de 

conhecimentos específicos e didático-pedagógicos; e) apesar de relatar dificuldades por não ter 

uma chefia imediata – coordenação, num sentido de um controle geral das coisas do setor LIFE. 

Relatou ainda, que conhece o Sinaes por estudos próprios na graduação, carecendo de ser 

melhor trabalhada; f) com exceções. Dados os elogios, organização e resultados; g) apesar de 

alguns não entenderem o que de fato os TAEs fazem; h) pois reconhecem e valorizam, além de 

pedir opinião, dados os trabalhos e experiência; i) dada a participação em atividades diversas. 

Sim
92%

Não
8%

Você e seus agentes de ensino 
(chefias, colegas de trabalho e 

alunos) percebem-se atuantes e 
legitimados na sua prática …
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Já no âmbito das respostas compreendendo o “Não”, temos a seguinte justificativa: não sabem 

qual a atuação do cargo e não entendem a relevância. 

Conforme os dados obtidos (de 92,3% de “Sim”), considera-se que, maciçamente, os 

TAEs, em seu âmbito da atuação profissional, percebem-se atuantes e legitimados na sua prática 

laboral. Eis algo a se realmente pensar, estamos retratando a realidade? Eles têm a real noção 

dessa efetiva atuação? Questionamos isso devido ao cruzamento e/ou observações de outras 

dimensões no que se refere a oportunidades de melhoria na dimensão profissional, formativa e 

até pessoal.  

 

5.5 DA PROSPECÇÃO À CONSTATAÇÃO NO ÂMBITO DA RELAÇÃO 

“EXPECTATIVA X REALIDADE” SOBRE AVALIAÇÃO DECORRENTE DAS 

RESPOSTAS OBTIDAS JUNTO AOS ENTREVISTADOS 

 

No que se refere à participação em formação sobre processo avaliativo, questionamos 

os entrevistados, obtendo as respostas apresentadas no Gráfico 14. 

 

Gráfico 13 – Participou de alguma formação sobre o processo avaliativo e/ou sobre avaliação? 

 

Fonte: dados da pesquisa 

 

De acordo com o gráfico sobre se os TAEs já participaram de alguma atividade de 

formação sobre o processo avaliativo e/ou sobre avaliação Sinaes e/ou como um todo, temos 

que 46% mencionaram não ter participado de atividade alguma de avaliação e 54% relataram 

já ter participação em alguma atividade sobre avaliação, mesmo não sendo obrigatoriamente 

sobre avaliação institucional Sinaes.  Podemos, então, inferir que quase metade não participou 

Não
46%Sim

54%

Participou de alguma formação sobre 
o processo avaliativo e/ou sobre 

avaliação? 
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de atividade sobre avaliação, condição essa que, por si só, já corrobora o pressuposto inicial 

desta pesquisa acerca do não conhecimento e/ou restrito conhecimento sobre a avaliação em 

tela. Aos que afirmaram a participação, eles não compreendem a amplitude de sua ação nesse 

processo de ensino-aprendizagem, a título de articulação e dimensão do alcance de suas ações 

nesse macro e complexo processo institucional.  

No âmbito da avaliação, foi perguntado se “Participou de alguma formação sobre o 

processo avaliativo e/ou sobre avaliação?”. Das poucas respostas obtidas em caso afirmativo, 

temos as seguintes iniciativas especificadas: no âmbito do/as disciplinas do curso de 

licenciatura em biologia; durante a graduação e no seminário de integração;  durante a semana 

de avaliação e planejamento da Escola de Saúde; sobre a avaliação; avaliação no Ensino 

Superior; formação continuada sobre avaliação no Inep e no IFRN; e ainda durante formação 

interna sobre a avaliação no âmbito da gestão de pessoas. 

Tais constatações corroboram, também, a necessidade de continuarmos dispondo de 

iniciativas de formação continuada de um modo geral sobre a avaliação em questão e, ainda, 

sobre o fazer de um técnico em assuntos educacionais, em prol da consolidação e do 

fortalecimento da imagem e atuação desse profissional, além de oportunizar constantemente 

melhoria de processos acerca da avaliação, razão mister de toda avaliação. 

A esse respeito, apresentamos a Figura 5, que sintetiza a análise de similitude. 

 

Figura 5 – Participação em processo avaliativo (análise de similitude – Iramuteq) 

 
Fonte: dados da pesquisa 

 

A título de ilustração gráfica, via Iramuteq, considerando se os TAEs já participaram 

de alguma atividade de formação sobre o processo avaliativo como um todo e/ou sobre 

avaliação Sinaes, a Figura 5 mostra, por frequência de palavras mais citadas, avaliação e 

formação, que se destacam como algo que permeia o discurso dos entrevistados.  

Visando identificarmos eventuais vínculos com comissões e/ou participações em 

processos avaliativos, via comissões, como forma de averiguarmos alternativas de vivências 
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formativas em avaliação e/ou práticas formativas dos TAEs, questionamos: “Possui vínculo ou 

participou de alguma comissão?” E como se deu o processo de escolha? Temos as alternativas 

com respostas “Não” e “Sim”. Nesse sentido, obtivemos, em um universo de 13 respostas, 06 

(seis) “Não” e 07 (sete) “Sim”. No caso afirmativo, do “Sim”, deixamos a possibilidade de 

especificação sobre de quais comissões participa e/ou já participou, sendo identificadas: 

Comissão Proex e Comissão 60 anos; Comissão de Análise e Avaliação dos Programas de 

Ensino e Comissão Local de Acompanhamento e Avaliação do PET/UFRN; CCPTAE e 

Sistema de Ensino Municipal(SME); COMFOR e Comitê Gestor de Capacitação, ambos por 

indicação da chefia; Educação no trânsito e qualidade de vida; Sindicância, eleitoral e de estágio 

e, ainda, Comissão de permanência e êxito na escola e comissões eleitorais. Os dados 

evidenciam um índice de 46,15% “Não” e 53,84%“Sim”, percentual esse equilibrado, mas que, 

ao analisarmos mais de perto, observamos que, das comissões especificadas, apenas 04 (quatro) 

estabelecem relação com avaliação de alguma forma, não obrigatoriamente sobre o objeto de 

estudo em questão.  

Em complemento à pergunta, temos a indagação sobre como se deu esse processo de 

escolha. Assim, temos as seguintes especificações: a) indicação da chefia; b) indicação da 

chefia e afinidade de trabalho; c) outra indicação da chefia. Esses dados corroboram a premissa 

de que um dos pontos a melhorar nesses processos participativos em comissões, em especial, 

no âmbito avaliativo, Sinaes, é que necessita ser mais bem trabalhado, devendo oportunizar 

mais a participação dos TAEs.  

No âmbito desta pesquisa, temos a questão da efetiva participação e do princípio de 

escolha, pois deve se dar de forma eficiente, participativa, empática, propositiva, eficaz e de 

modo que os TAEs de cada unidade possam participar e se inteirar, sendo verdadeiros 

multiplicadores dos aspectos avaliativos, devendo, entre os servidores técnico-administrativos, 

ser o profissional mais adequado, tanto quanto o Pedagogo, tendo em vista a sua respectiva 

formação profissional, o percurso formativo em comum da área e a atuação mais ampla nesse 

ambiente pluri, multi e diverso institucionalmente. 

No que diz respeito à aplicação da Técnica de associação livre de palavras (Talp), o 

Quadro 6, a seguir, apresenta a síntese das palavras citadas. 

 

Quadro 6 – Da Técnica de Associação Livre de Palavras (TALP) 

O sentido do Sinaes é... 

Entrevistados 
Respostas 

obtidas 

Quantidade 

de 

respostas 

Ordenação das 

respostas 

Justificativas das 

respostas 
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1.º 

entrevistado 

Indispensável 1 primeiro 

Um meio de 

aperfeiçoamento 

indispensável. 

Sistematizada 1 segundo 

Maneira 

sistematizada e 

metódica ajudarão 

na implementação e 

aperfeiçoamento. 

Metódica 1 terceiro 

Maneira 

sistematizada e 

metódica ajudarão 

na implementação e 

aperfeiçoamento. 

2.º 

entrevistado 

Conhecer 1 primeiro 

A importância de 

conhecermos a 

instituição como um 

todo, onde estamos 

inseridos. 

Avaliação 1 segundo 

Termos uma 

avaliação e 

posteriormente 

algum progresso na 

progressão. 

Progressão 1 terceiro 
Progressão 

propriamente dita. 

3.º 

entrevistado 

MEC 1 primeiro 

Pelo fato de ser o 

órgão que gerencia o 

Sinaes. 

Avaliação 1 segundo 

Por ser o objetivo do 

Sinaes, a 

“avaliação” do 

Ensino Superior. 

Graduação - 

curso 
1 terceiro 

Por ser o foco 

avaliativo dentro das 

IES. 

4.º 

entrevistado 

Sistema 1 primeiro 

O formato e a 

legislação dão a 

ideia de sistema. 

Controle 1 segundo 

A intenção de saber 

como acontecem as 

atividades 

acadêmicas – 

administrativas nas 

universidades.  

Avaliação 1 terceiro 
Como um processo 

de funcionamento. 

5.º 

entrevistado 

Necessário 1 primeiro O Sinaes é importa e 

necessário para a 

realização das 

atividades, uma vez 

Adequação 1 segundo 

Importante 1 terceiro 
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que todo o processo 

de ensino e de 

aprendizagem 

demanda avaliação, 

no entanto envolve 

também a necessária 

adequação, 

considerando o 

contexto, as 

especificidades do 

processo formativo e 

os sujeitos do 

processo que estão 

envolvidos. 

6.º 

entrevistado 

Avaliação 1 primeiro 

É porque é a 

avaliação do 

servidor. 

Comissão 1 segundo 

Comissão porque é 

feita através de 

comissões a 

avaliação. 

Sistema 1 terceiro 

Sistema porque é a 

forma de avaliação 

com regras pré-

estabelecidas. 

7.º 

entrevistado 

Avaliar 1 primeiro O Sinaes é um 

instrumento de suma 

importância para a 

melhoria (processo 

de melhoramento) 

da Educação 

Superior  Por isso, é 

necessário realizar 

primeiro, a avaliação 

para, então, poder 

planejar e, por fim, 

atuar para o 

melhoramento desta 

dimensão. 

Planejar 1 segundo 

Melhoramento 1 terceiro 

8.º 

entrevistado 

Melhoria 1 primeiro 

Melhoria porque 

você avalia, entendo 

que é buscando 

melhorar o momento 

avaliado.  

Correção 1 segundo 

Não faria sentido 

avaliar se não fosse 

para corrigir o que 

se detecta como 

falho. 
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Oportunidade 1 terceiro 

Oportunidade ao 

avaliar, entra-se em 

contato com 

informações nem 

sempre explícitas.  

9.º 

entrevistado 

Avaliar 1 primeiro 

A avaliação é o 

processo como um 

todo. 

Qualificar 1 segundo 
A qualificação é a 

consequência. 

Aprimorar 1 terceiro 

E o aprimorar vem 

também da 

avaliação, se avalia 

para aprimorar. 

10.º 

entrevistado 

Acompanhar 1 primeiro 

Acompanhar para 

poder contribuir 

com avaliações e 

soluções justas para 

as demandas das 

IES. 

Refletir 1 segundo Refletir para sugerir 

sempre o que pode 

ser melhorado e a 

partir disso 

complementar.  

Complementar 1 terceiro 

11.º 

entrevistado 

Controle 1 primeiro 

Controle é uma das 

principais funções 

do Sinaes, pois é um 

dos instrumentos 

para influenciar o 

projeto de educação 

superior, sobretudo 

currículo e perfil das 

instituições 

educacionais. 

Avaliação 1 segundo 

Avaliação está entre 

as principais funções 

do Sinaes para 

cumprir a função do 

Estado avaliador de 

modo generalista, 

ainda que o atual 

instrumento seja 

bastante subjetivo e 

ambíguo, dando 

margem para 

facilitar que padrões 

de qualidade 

beneficiem 
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instituições 

privadas. 

Qualidade 1 terceiro 

A qualidade 

depreendida do 

Sinaes não se 

configura como 

qualidade social ou 

socialmente 

referenciada, ainda 

que haja aspectos 

qualitativos 

avaliados no 

instrumento e do 

processo de 

avaliação do Sinaes, 

predominam 

aspectos da 

responsabilização e 

indicadores que 

beneficiam o 

funcionamento mais 

precarizado das 

instituições 

privadas, a exemplo 

da bibliografia e 

titulação docente. 

12.º 

entrevistado 

Formação 1 primeiro Compreendo essa 

sequência posto que 

precisamos 

compreender como 

ocorre a formação 

neste nível de 

ensino, numa 

perspectiva de 

oferecer uma 

formação de 

qualidade, para 

assim pensar em 

estratégias de 

avaliação que 

potencializem essa 

formação.   

Qualidade 1 segundo 

Avaliação 1 terceiro 

13.º 

entrevistado 

Avaliar  1 primeiro 

Avaliar primeiro por 

ser o objetivo central 

do sistema. 

Ajudar 1 segundo 

Ajudar porque o 

sentido da avaliação 

é ou deveria ser 

ajudar as 

instituições. 
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Planejar 1 terceiro 

Planejar seria o que 

se deve fazer com os 

resultados. 
Fonte: dados da pesquisa 

 

Na Talp (Quadro 6), foi considerando um total de 13 (treze) entrevistados Técnicos 

em Assuntos Educacionais. Utilizamos, ainda, o software Iramuteq, a fim de analisar as 

respostas obtidas junto aos entrevistados na Talp do que seria os sentidos do Sinaes. Desse 

modo, a Figura 6 mostra a intensidade e a ligação entre as palavras. 

 

Figura 6 – Similitude de palavras – sentidos atribuídos ao Sinaes 

 

Fonte: dados da pesquisa 

 

O cerne central, a título de intensidade e elo entre as palavras das respostas via 

retratação, como o centro da ramificação, é formado pelas palavras-chaves e conectadas por 

termos que ligam os sentidos delas. Assim, identifica-se que 98% dos pesquisados atribuem ao 

Sinaes o sentido de “avaliação”. Já 84% retratam a evocação da palavra “processo” como sendo 

o segundo termo mais atribuído ao Sinaes. Por fim, 63% evocam o termo “instrumento” como 

sendo o terceiro termo mais ligado ao Sinaes. 

Na Figura 7, também via software Iramuteq, evidenciamos a intensidade das 

evocações junto aos entrevistados. 
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Figura 7 – Nuvem de palavras – sentidos atribuídos ao Sinaes 

/ 
Fonte: dados da pesquisa 
 

Na nuvem de palavras, presente na Figura 7, há destaque central e maior fonte para os 

termos avaliação e processo, evidenciando que são as mais recorrentes nas respostas dos 

entrevistados. Também foram analisadas as respostas obtidas dos entrevistados por meio dos 

instrumentos de coleta e pesquisa (questionário e entrevista). Nesse sentido, formamos as 

categorias pessoal, formativo e profissional. Além disso, realizamos a observação de variáveis 

adjacentes e a efetivação de uma escuta sensível constatada junto aos entrevistados. O critério 

de categorização pode ser semântico (categorias temáticas: por exemplo, todos os temas que 

signifiquem ansiedade ficam agrupados na categoria “ansiedade”, enquanto que os que 

signifiquem a descontração, ficam agrupados sob o título conceitual “descontração” (BARDIN, 

2011). 

Para fins da categorização em questão, foram observadas as múltiplas possibilidades 

do emprego desse conteúdo, não só observância do aspecto sintático ou léxico (classificação 

das palavras pelo sentido – emparelhamentos, sinônimos ou sentidos próximos) como também 

das expressões – categorizações classificadas com variações da linguagem. Desse modo, 

“Formular categorias, em análise de conteúdo, é, via de regra, um processo longo, difícil e 

desafiante” (BARDIN apud FRANCO, 2018, p. 63). 



105 
 

Na observância do campo pessoal, retratamos variáveis como: o que motivou os 

entrevistados a buscarem fazer licenciatura? Qual a predominância do gênero atuante? Qual a 

faixa etária? Escolaridade? Anos de atuação/tempo? Possui experiência prévia na área? 

Desenvolve atividades paralelas? Além da observação de diversas implicações no âmbito de 

suas respostas, os sujeitos foram indagados na categoria pessoal sobre: quais as suas pertenças? 

Que experiências traz em grupo? Como age? Como é sua atuação frente ao seu plano de trabalho 

versus a sua real atuação no âmbito do seu cargo? Você se sente parte integrante de seu grupo?  

Já no campo formativo, considerando formação na área e respectiva atuação, 

retratamos a observância de variáveis sobre o que fazem, o que lhes falta, seu respectivo perfil 

formativo e, ainda, o que a UFRN oferta de condições formativas/laborais. Já no campo 

profissional, observamos o seu peculiar campo de atuação, questões sobre a difusão de sua 

própria atuação, dada a multiplicidade de possibilidades, diversificação de setores (na área-

meio e fim da instituição em que o TAE está inserido), particularidades pertinentes e premissas 

da sua função em si uma vez que o cargo é apenas existente nas Instituições de Ensino Superior 

(IES). 

Num prisma de observação das relações e dos aspectos existentes, tanto de trabalho 

como no que concerne às relações junto aos demais colegas de área, chefia, atuação 

profissional, legitimação profissional, desempenho de suas funções em suas atividades-meio,  

podemos inferir, após as falas, entrevistas e questionários obtidos, além da leitura in loco, que, 

em sua maioria, os entrevistados alegam que, por vezes, são solicitados para o exercício de 

funções e/ou atividades adjacentes, de menor complexidade, com ações mais voltadas para a 

área administrativa, como em uma espécie de desvio de função. Quando não, seus gestores não 

os identificam nem percebem os entrevistados em ações eminentemente de aporte pedagógico, 

dada a peculiaridade do cargo/função ou próprios TAEs não se enxergam dessa forma. Os 

entrevistados se sentem subutilizados, visivelmente incomodados com o desempenho de 

atividades que, sob o ponto de vista deles, não pertence a um Técnico em Assuntos 

Educacionais e, sim, a outro profissional de cargo mais voltado para a área de aporte e/ou 

suporte logístico-administrativo, uma espécie de assistente administrativo “superior”, por 

exemplo. 

Apesar de sabermos que esse cargo superior não existe fora das IES, esse é um aspecto 

delicado, de grade risco e peculiar, pois culminam em uma situação de desestímulo profissional, 

sentimento de subutilização e de pouca contribuição, fazendo o sujeito se sentir não pertencente 

a esse “mundo” do trabalho que lhes foi apresentado, a título de prática profissional. Ademais, 

pela peculiaridade de apenas existir o cargo nas instituições de Ensino Superior, acaba 
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corroborando para uma eventual incompreensão da atuação profissional dos TAEs, uma espécie 

de visão distorcida do que venha a ser efetivamente sua atribuição e amplitude dessa atuação 

profissional como Técnico em Assuntos Educacionais. 

Eles demonstraram que houve um grande esforço, investimento em estudo para 

adentrar no serviço público, assumindo tal função no intuito de contribuir, mas, na prática, não 

estariam sendo potencialmente aproveitados. Apesar de a maioria relatar que os colegas de área 

têm respeito pelo profissional, há uma espécie de identidade de grupo, no que concerne a sua 

prática profissional.  

Em relação ao apoio dos gestores, eles se sentem apoiados quando a eles recorrem. 

Apesar disso, há gestor nitidamente consciente de que existe TAE que não se encontra em sua 

área-fim, de aporte técnico-pedagógico; seja por não ter ainda um núcleo de apoio devidamente 

estruturado, seja por qualquer outro motivo advindo das circunstâncias de ausências físicas, 

estruturais, humanas ou de recursos financeiros.  

Em relação ao objeto de estudo, os reais sentidos da avaliação institucional 

educacional via Sinaes, primeiramente, a maioria, menciona que desconhece essa prática, no 

que tange à respectiva e efetiva participação coletiva, individual e democrática. Mesmo assim, 

prontamente apresentam um discurso-síntese bem elaborado, norteado, do que venha a ser o 

Sinaes, embora esse discurso em si não implica sua efetiva prática cotidiana sobre uma vivência 

participativa, democrática, junto a um processo avaliativo que envolveria discentes, docentes e 

técnicos (periódica e conscientemente). Por mais que este estudo seja realizado por 

amostragem, esse discurso não se configura uma prática dos entrevistados, configurando-se, 

assim, tão somente como uma falácia, um discurso que não condiz com a prática. 

Esse raciocínio, discurso, com pseudoaparência de verdadeiro, não apresenta um 

argumento lógico e, principalmente, prático vivencial, a título de representação social como 

guia prático para uma ação, visto que é algo sem base vivencial, não participativo e tampouco 

democrático, na condição de processo. Portanto, trata-se de um discurso incoerente, sem 

argumentação válida, apenas uma tentativa de provar eficazmente o que se alega por ora; 

quando não, um simples discurso de um profissional da área. O que se infere é que há apenas 

um conhecimento profissional e/ou um discurso circulante, em sua maioria, como profissionais 

da área que são.  Aspecto esse que comprova que não há uma representação social perante o 

objeto de estudo ora pesquisado vide o recorte contextual.  

Por conseguinte, o sentido atribuído ao Sinaes é de um atendimento a um marco legal 

que se dá mais num sentido legalista – obrigatório –, inerente a um atendimento perante uma 

avaliação educacional junto a sua respectiva instituição de ensino, com aplicabilidade macro 



107 
 

envolvendo os agentes de ensino no âmbito da relação ensino-aprendizagem, com observância 

dadas às respostas obtidas. Mas o discurso do TAE a esse respeito é muito tangencial, 

prontamente elaborado, talvez até sem identificar a noção de como seria a amplitude de sua 

aplicabilidade prática, visto que nunca obtiveram essa vivência da prática avaliativa Sinaes. Por 

não terem participado ativamente, não apresentam a nítida ideia das eventuais dificuldades 

existentes e potenciais de melhorias, bem como do processo em si, de sua efetiva condução 

como experiência avaliativa. Não foi identificada qualquer resistência por parte deles de 

eventual participação, apenas não lhes foi facultada a participação no processo e/ou na 

amostragem no que concerne aos eventuais entrevistados.  Tampouco foram partícipes dos 

resultados dessas avaliações que por ora estão sendo realizadas. 

No que concerne às relações quanto ao reconhecimento, legitimação dos demais 

profissionais perante a sua atuação, não se destacaram situações de desconforto, a priori, acerca 

de sua respectiva prática profissional junto as outras categorias funcionais, mas, sim um 

discurso enxuto, curto e sucinto, como se não reverberasse, talvez até como se o técnico 

quisesse encerrar a pergunta e/ou averiguação, uma espécie de não querer aprofundar-se nessa 

questão por parte dos entrevistados. Por si só, esse fato já é algo carregado de valor simbólico 

e de sentidos (insegurança no falar, não se sentir à vontade para discorrer, algo incômodo de 

relatar, entre outros aspectos).  

Na prática, a maioria dos TAEs tem suas ações permeadas como profissionais em 

condições coadjuvantes, comprovando, assim, a não condução de atividades como agente 

principal da ação educativa em si, pois, comumente, atuam em projetos/atividades como 

auxiliares de docentes. Nesse sentido, não há um mal em si, em ser coadjuvante em dado 

momento em prol do desenvolvimento almejado, e até certo ponto, é natural essa troca e 

interação de papéis em processo de “via de mão dupla”; apenas todos devem ser gestores de 

seu próprio processo, conscientemente, pois isso, implica um planejamento e um fazer mais 

estratégico, macro e institucional, voltado para resultados. Os TAEs se veem diante da situação 

de um fazer que, mesmo que não seja a priori seu, é-lhes imputado; não sendo facultado ao 

TAE o poder implícito de escolha, dadas as circunstâncias. 

Sob essa ótica, Elias (1994), em seu livro A sociedade dos indivíduos, infere que é nas 

relações sociais e mediante elas que os sujeitos adquirem atributos humanos (falar, pensar, amar 

etc.). Nessa mesma tessitura, esclarece que:  

 

Toda sociedade grande e complexa tem, na verdade, as duas qualidades: é muito firme 

e muito elástica. Em seu interior, constantemente se abre um espaço para as decisões 

individuais. Apresentam-se oportunidades que podem ser aproveitadas ou perdidas. 

Aparecem encruzilhadas em que as pessoas têm de fazer escolhas, e de suas escolhas, 
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conforme sua posição social, pode depender seu destino pessoal imediato, ou o de 

uma família inteira, ou ainda, em certas situações, de nações inteiras ou de grupos 

dentro delas. Pode depender de suas escolhas que a resolução completa das tensões 

existentes ocorra na geração atual ou somente na seguinte. Delas pode depender a 

determinação de qual das pessoas ou grupos em confronto, dentro de um sistema 

particular de tensões, se tornará o executor das transformações para as quais as tensões 

estão impelindo, e de que lado e em que lugar se localizarão os centros das novas 

formas de integração rumo às quais se deslocam as mais antigas, em virtude, sempre, 

de suas tensões. Mas as oportunidades entre as quais a pessoa assim se vê forçada a 

optar não são, em si mesmas, criadas por essa pessoa. São prescritas e limitadas pela 

estrutura específica de sua sociedade e pela natureza das funções que as pessoas 

exercem dentro dela (ELIAS, 1994, p. 48). 

 

No âmbito dessa discussão, temos um outro conceito discutido por Elias (1994), que é 

o de habitus, em que ele o define como um saber assimilado pelo indivíduo em sociedade. No 

ideário de Bourdieu (1996), o habitus implica uma estrutura social e uma trajetória individual, 

constituídas por meio das instâncias de socialização dos sujeitos, especialmente a família e a 

escola. O habitus é um “sistema de disposições socialmente constituídas que, enquanto 

estruturas estruturadas e estruturantes, constituem o princípio gerador e unificador do conjunto 

das práticas e das ideologias características de um grupo de agentes” (BOURDIEU, 2007, p. 

191), não havendo, assim, uma separação entre o indivíduo e a sociedade, pelo contrário, existe 

uma relação dialética entre o agente social e a sociedade.  

A esse respeito, destaca-se que, para a construção social e o fortalecimento de uma 

consciência do que venha a ser efetivamente um TAE e/ou ainda, ser visto e respeitado pelos 

outros, envolve “n” variáveis e fatores que vão além de só entrar na Universidade, ter formação, 

a priori, ou ainda, ter “assegurada” a sua condição de trabalho, no âmbito do ensino, pesquisa 

ou extensão. A condição de ser TAE nas instituições de Ensino Superior extrapola parâmetros 

físicos estruturais e legalistas, dada a sua pluralidade de atuação em ambientes laborais, além 

da sua condição ímpar de apenas existir, funcionalmente, nas IES.  Essa questão envolve 

diversos aspectos de suas relações, hábitos, identidade, formação, oportunidades de 

aprimoramentos, pertenças e características desse profissional, entre outros aspectos relevantes 

no âmbito da pesquisa, como: quais os impactos e contribuições de sua respectiva atuação.  

Todas essas reflexões/concepções dialogam com a RS, atentando para a fala e para o 

universo reificado, ou seja, para compreender que, na constituição das representações sociais, 

há uma hierarquia imanente ao grupo, na qual se distingue quem fala e de onde fala, de acordo 

com o seu campo de atuação e identidade (numa espécie de trajetória – comparando resultados 

esperados x expectativas, reflexões, evocações, categorização, análise e considerações). Nessa 

perspectiva, o habitus pauta as representações sociais.  
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[...] os habitus são princípios geradores de práticas distintas e distintivas - o que o 

operário come, e sobretudo sua maneira de comer, o esporte que pratica e sua maneira 

de praticá-lo, suas opiniões políticas e sua maneira de expressa-las diferem 

sistematicamente do consumo ou das atividades correspondentes do empresário 

industrial; mas são também esquemas classificatórios, princípios de classificação, 

princípios de visão e de divisão e gostos diferentes. Eles estabelecem as diferenças 

entre o que e bom e mau, entre o bem e o mal, entre o que é distinto e o que é vulgar 

etc., mas elas não são as mesmas. Assim, por exemplo, o mesmo comportamento ou 

o mesmo bem pode parecer distinto para um, pretensioso ou ostentatório para outro e 

vulgar para um terceiro (BOURDIEU, 1996, p. 22). 

 

Portanto, o que queremos ressaltar é que na busca por identificar as representações 

sociais acerca da avaliação institucional via Sinaes, e a atuação dos TAE nesse contexto, não 

foi possível perceber tais representações, embora, no discurso, os sujeitos atribuam 

determinados sentidos a essa avaliação, a prática está muito distante. O que realmente 

identificamos é que existe um habitus organizacional no interior das instituições de Ensino 

Superior que nivela servidores técnico-administrativos e Técnicos em Assuntos Educacionais, 

de modo que, na prática, ambos acabam realizando as mesmas funções. Desse modo, não existe 

uma representação social do papel do TAE no contexto da avaliação institucional, via Sinaes, 

uma vez que essa função fica relegada aos docentes que estão atuando na gestão. Aos TAEs, 

cabe apenas realizar o operacional.  

Na prática, os TAEs sabem que têm potencial para fazer mais e melhor. Por isso, 

possuem um discurso circulante que se coaduna com as atribuições que lhe são conferidas, mas, 

em sua atuação, esse papel não tem concretude. Nesse caso, se existe discurso, mas não se tem 

ação, não há representações sociais, visto que elas são um guia para a ação.  

Portanto, não há representação social do objeto avaliação institucional, via Sinaes, em 

relação à atuação do TAE. Há, sim, um discurso circulante que necessita de espaços de interação 

e partilha de informações acerca do papel do TAE nesse contexto, pois, de acordo com Jodelet 

(2011), a comunicação é a força motriz para a constituição das representações sociais acerca 

dos objetos e fenômenos sociais. Como aponta a autora,  para ser uma representação social, 

devemos ter a RS como preparação para o comportamento, um guia que modela, remodela e 

reconstitui os elementos do meio em que o comportamento teve lugar, impregnando sentido ao 

comportamento e integrando a respectiva rede de relações na qual esse sujeito esteja imbricado, 

de modo que o seu comportamento, sua ação, seja estável e eficaz(cristalizando suas ações em 

um conjunto de indivíduos e institucionalmente em dado contexto histórico e temporal).As RS 

se apoiam em valores variáveis segundo o grupo social de referência, em saberes anteriores 

reavivados por uma situação particular, visto que toda RS é a representação de alguma coisa e 

de alguém, entendida como um fenômeno de estrutura e qualidade psíquicas particulares. 
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Para Wagner (1998), as Representações Sociais de objetos sociais são fenômenos que 

não podem ser apreciados nem pensados como existentes nas mentes individuais, tampouco 

assépticos das condições sociais que os gerem. Mas, sobretudo, como coconstrução em práticas 

cotidianas de um coletivo que lhe dá uma identidade social. 

Diante do exposto, buscamos dar ênfase às evocações dos sujeitos que obtiveram mais 

intensidade, com destaque para suas implicações e pertenças, dado o movimento dessas 

evocações para o nicho investigado, TAEs, frente à avaliação institucional via Sinaes e sua 

atuação nesse processo. Desse modo, demonstramos a relevância do sentimento de pertença 

para constituição de um grupo social, à luz da TRS, frente ao objeto pesquisado.  
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Nesta seção, abordamos as considerações finais do que constatamos, vide os dados 

obtidos, fenômenos evidenciados, enquadramentos realizados, retratados e analisados – 

“leituras” in loco e inferências, com vista à observância de uma melhor compreensão dos 

sentidos atribuídos à avaliação Sinaes e a atuação do TAE nesse processo. No que concerne aos 

fenômenos constatados, inferimos que não há uma representação social sobre a avaliação 

institucional Sinaes, visto que, para isso, teríamos de ter uma prática e/ou condução, mais 

precisamente uma ação respaldada no que fora dito e evidenciado, pois a representação social 

é um guia prático para a ação.  

Quanto aos entrevistados, em sua maioria, eles não têm a sua prática cotidiana 

respaldada na definição ou na fala de suas evocações (escrever sobre esses fenômenos e 

proposições para dirimir as “relações” constatadas – de trabalho, subtrabalho e desvio de função 

etc.). Desse modo, evidenciou-se que os TAEs apresentam uma espécie de discurso vago, 

circulante, que não condiz com sua prática, visto que, a avaliação está presente apenas no 

discurso, mas longe da prática, é algo não vivenciado, pois nunca participaram de um processo 

empiricamente de avaliação institucional Sinaes. Conhecem apenas de ouvir falar e/ou quando 

não, de uma disciplina de cursos durante a sua formação na graduação, salvo as raras exceções. 

Para que seja considerada uma RS, faz-se necessário que a prática seja condizente com o seu 

cotidiano, pois a RS é um guia para a ação do indivíduo, seja ele por si só, seja no coletivo. 

Nessa perspectiva, a RS é produto e processo ao mesmo tempo, sendo que, nesse caso, não há 

evidências desse processo. 

Partindo da TRS como teoria do conhecimento comum, do cotidiano, como sendo uma 

das vias de apreensão do mundo concreto, com suas implicações e consequências, para que esse 

conhecimento seja considerado uma RS, não deve haver um corte sobre o vivenciar esse 

conhecimento no âmbito do universo interior, como indivíduo e como grupo, nem perante o 

universo exterior, ou seja, distinção acerca da partilha e vivência como representação social. 

Sob essa ótica, não evidenciamos junto aos TAEs em tela o atendimento dessas premissas.  

Por estarmos tratando sobre RS, e no âmbito do que prescreve o tecido da RS, seria 

preciso identificar relações que indicam um pensamento integrado, o qual expressaria uma 

espécie de “doutrina”, de que fala Moscovici (1989), com suas causas e efeitos, a título de 

fenômenos imbricados e representados. Neste estudo, o que ficou evidente foram discursos não 

entrelaçados, desarticulados, não organizados coletivamente, seja pelo indivíduo, sujeito da 

pesquisa, seja pelo grupo, como coletivo e social. Foi identificado um mero discurso circulante 
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ou, no máximo, uma representação individual e de profissional da área. Dado o recorte temporal 

e histórico, bem como os agentes da pesquisa envolvidos, imbricados, não se observou no 

âmbito da pesquisa em tela a existência de um conhecimento comum, uma representação social, 

algo compartilhado e vivenciado no cotidiano, cristalizado e perpassado como guia prático para 

ação laboral cotidiana.  

No máximo, o que se percebeu foi determinada noção acerca de uma representação 

coletiva, como profissional da área, do que venha a ser a avaliação institucional Sinaes junto a 

uma minoria. Não evidenciamos uma RS como uma ótica de objeto e processo ao mesmo tempo 

e de guia prático para a nortear a sua ação cotidiana. 

No que diz respeito à representação e à valorização do TAE, vários aspectos 

necessitam de ser mais bem observados, como: a) fazer revisão da atuação e do local de atuação 

desse TAE, devendo-se buscar a predominância acerca da atuação junto às situações de ensino-

aprendizagem, prioritariamente evitando sua constante de atuação na área administrativa, além 

de evitarmos situações de subutilização; b) buscar e oportunizar situações de valorização 

profissional desse TAE, seja com cursos e atividades formativas, seja pela construção de um 

clima organizacional favorável, fomentando uma cultura de busca pelo autodesenvolvimento 

continuamente; c) criar situações de colaboração profissional entre seus pares e agentes 

envolvidos; d) estimular uma comunicação entre os pares e junto à chefia, corroborando a 

identidade e a elevação da imagem institucional desse TAE; e) observar e disseminar junto aos 

alunos, docentes, gestores e demais colegas, a necessidade do fortalecimento sobre o ser e o 

fazer do TAE(identidade, atuação, importância e amplitude de atuação), respeitando o seu 

contexto histórico-temporal e ser social que o é; f) fomentar fóruns de discussões profissionais, 

político-social sobre o ser TAE; g) possibilitar alternativas integrativas que aportem a saúde 

mental do TAE; h) oportunizar situações de combate precarização/subutilização da profissão; 

g) oportunizar, continuamente, no mínimo, uma atividade de formação contínua na área e sobre 

a avaliação institucional em tela; e h) envolver, comprometendo mais, a participação efetiva 

dos TAEs nas fases do planejamento, desenvolvimento e controle, junto às situações desse 

complexo e variado sistema de ensino-aprendizagem vivenciado nas IES, em especial, 

envolvendo a avaliação institucional, entre outros aspectos. 

No âmbito da avaliação institucional Sinaes, quando perguntados sobre a sua vivência 

em relação ao Sinaes, alguns até citam essa avaliação como mero discurso profissional, peculiar 

de quem é formado na área; quando não, desconhecem literalmente o que venha a ser o sistema 

em questão; e ainda têm aqueles sem a devida noção da sua participação e do “poder” da sua 
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amplitude de ação, a sua importância em si; tampouco da necessidade de seu empoderamento 

como TAE.  

Assim, considerando os aspectos e fenômenos observados no que se refere a educação, 

Ensino Superior, produtividade, oportunidades de melhorias, visibilidade institucional, 

atendimento ao marco legal institucional avaliativo, além de diversos fatores no que concerne 

a relações de trabalho, valorizações, legitimação de atuação profissional, eventuais desvios de 

função, questões sobre representações (de trabalho, profissional e, ainda, “social”), relações de 

poder (entre os pares, gestores e afins), bem como questões de desvio e/ou não atendimento aos 

principais objetivos do sistema de avaliação Sinaes, quanto à sua real efetivação, a título de 

envolvimento de todos os agentes nesse macroprocesso de ensino-aprendizagem, num prisma 

coletivo, democrático e participativo, efetivamente, não evidenciamos a compreensão, 

apreensão e internalização da importância do trabalho do profissional nesse processo, em sua 

maioria. Além disso, há a necessidade de se enxergar, intensificar, expandir e fortalecer essa 

política de avaliação institucional ora vigente, seja pela primordial razão mister de existir para 

fins de retroalimentar do processo de ensino-aprendizagem, seja por se tratar de uma espécie 

de vitrine acerca da relevância institucional para a formação educacional – humana no cenário 

potiguar e, quiçá, nacional. 

Já que sabemos que, num prisma de gestão, de gerenciamento de pessoas, em especial, 

no âmbito da gestão educacional – de ensino, pesquisa e extensão –, esse processo de avaliação 

em tela e os eventuais progressos propositivos se dão por meio das pessoas, durante os 

processos de explicação, disseminação, estímulo, tabulação, análise e eventuais proposições, 

além da retroalimentação avaliativa gerencial, devem ser consideradas as fases de um 

planejamento estratégico que ocorre por meio das pessoas. Isso envolve conhecimento, 

autoavaliação, internalização, prática, e, por vezes, mudança de paradigmas acerca de questões 

culturais de anos, que não mudam de uma hora para a outra, num prisma de prática e cultura, 

visto que implicam o fazer do indivíduo, o acreditar e o sentir-se parte de, além do requerer 

vivenciar essa prática avaliativa educativa, de forma contínua e progressiva, consistentemente, 

em prol de um firmamento. Não se trata só uma questão de fazer, mas o fazer bem feito, o ir 

além, o “sentir-se parte de” no âmbito gerencialmente estratégico, sob um princípio de 

eficiência e eficácia de processos.  

Nesse cenário, o coletivo, a participação, a articulação, a comunicação são aspectos 

primordiais para fins do processo em si e dessa retroalimentação avaliativa, de modo a 

podermos consolidar as eventuais possibilidades de melhorias evidenciadas na prática 

educativa. Desse modo, devemos nos valer de conceitos de administração, gestão, educação, 
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pessoas e oportunidades de melhorias, quanto à eficiência e eficácia institucional, não 

esquecendo um “prisma/olhar” do governo perante a instituição, quanto a sua consequente 

obtenção da elevação na melhoria do ensino e da visibilidade institucional educacional, uma 

espécie de diferencial competitivo institucional educacional, como agente propulsor de 

mudanças e transformações sociais local, regional e nacional. Ademais, essa prática de 

avaliação institucional “requer”, não só do ponto de vista legal, o atendimento obrigatório em 

si, apesar de ser notória essa articulação, o Sinaes, a título de eficiência avaliativa institucional, 

implica articulações e enlaces “adjacentes” que envolvem todas as esferas da instituição no 

ensino, na pesquisa e na extensão. 

Se o Sinaes avalia a instituição no que diz respeito aos enlaces e participações dos 

agentes envolvidos, é importante que a instituição esteja atenta a esse processo, em todas as 

suas fases. Esse profissional, sendo um capital humano imprescindível nessa engrenagem, no 

âmbito dos servidores técnico-administrativos, considerando evocações, instrumentos e 

ferramentas apresentados, os TAEs não se sentem incluídos ou não lhes dão a possibilidade de 

agir, na amplitude, como tal. Por isso, cabe à instituição voltar seu olhar para essa problemática 

e mudar a forma de funcionamento, compreendendo a relação entre avaliação e as políticas de 

pesquisa, via o melhoramento dos indicadores de pesquisa, programas, indicadores, cursos, em 

prol de aumentar os indicadores de melhoria na produção acadêmico-científico como resultante 

de um modo geral. 

Como proposição institucional, entendemos que não é apenas fazer, ou seja, ser 

eficiente, mas, principalmente, ser eficaz, é ir além, pois sabemos que a UFRN, como 

instituição, já está fazendo o que preconiza a lei. Os indicadores por si só já revelam. Mas não 

estamos diante de algo facultativo, mas sim, obrigatório, para o credenciamento, a validação de 

cursos, melhor visibilidade institucional, melhor posição no ranking institucional, obtenção de 

maiores facilidades para captação de recursos junto ao MEC e/ou até para cumprir o seu papel 

social em si, como instituição de formação que integra e envolve, dando voz a todos os agentes 

em prol da formação pretendida em questão. É necessário envolver os agentes no 

macroprocesso de ensino-aprendizagem, no sentido de comprometimento dos TAEs, propondo, 

subsidiando, oportunizando inúmeras ações assertivas, continuamente, em prol da criação e do 

fortalecimento de uma cultura avaliativa, como: a) realização de oficinas periódicas desde a 

entrada dos TAEs, via seminário de integração que aborde sobre o Sistema de Avaliação, bem 

como durante os Seminários de Planejamento de cada Centro; b) além de fomentar, 

periodicamente, fórum de discussões e painéis que abordem sobre o Sinaes, com a participação 

dos TAEs e explicação e imbricações que permeiam os resultados esperados versus obtidos; c) 
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oportunizar uma formação específica da área, continuamente, para os TAEs a fim de subsidiar 

a formação devida na área a sua atuação profissional no âmbito de uma vivência de Sinaes; d) 

fortalecer a cultura de avaliação e avaliação institucional, destacando os Sinaes; e) rever o 

processo de formação das comissões de avaliação de cada Centro e da própria instituição 

(reitoria), de modo que a vaga destinada para um representante técnico-administrativo seja 

ocupada por um TAE, por sinal, essa designação já é tida como algo numa proporção bem 

desigual, mesmo de acordo com o documento normativo que preconiza, pois se contabilizarmos 

ao final os componentes da instituição na comissão, teremos muito mais integrantes do corpo 

institucional da categoria funcional docente; f) e, ainda, principalmente, faz-se necessário que 

a vaga dos técnicos seja ocupada por um TAE, pois são eles os profissionais que mais 

pertinência têm com o processo de ensino-aprendizagem em questão, além dos Pedagogos, 

salvo quando não tivermos um TAE na unidade; g) e considerando que uma das fases do 

processo avaliativo dos Sinaes consiste em entrevistar os servidores técnicos-administrativos, 

propomos uma melhor escolha no âmbito do público-alvo por ocasião da realização das 

entrevistas, devendo-se priorizar entrevistados mais imbricados com o processo de ensino-

aprendizagem, não devendo essa escolha ser aleatória. Nessa direção, sugerimos que se 

priorizem os TAEs e/ou Pedagogos, salvo quando não tiver esses profissionais na unidade, dada 

a complexidade e a amplitude desse macroprocesso de ensino-aprendizagem ora avaliado, além 

da formação devida.  

Tendo em mente que a autoavaliação institucional macro corrobora os indicadores do 

ensino, na melhoria da pós-graduação e da pesquisa. Sabemos que isso é algo relevante, pois, 

no Ensino Superior, nada é desarticulado, já que todos os elementos tornam-se importantes em 

favor do fortalecimento da promoção e da seguridade de iniciativas no Ensino Superior e da 

sua consequente pesquisa no ensino, visto que não existe ação desarticulada, no ensino, na 

pesquisa ou na extensão. Não basta só ofertar, mas também garantir a permanência e a 

continuidade dos estudos e pesquisas ora oportunizados, numa espécie de apoio às ações 

articuladas, fomentando a publicação de editais e da iniciação científica em si, desde a 

graduação até o pós-doutorado. Nesse processo, é preciso ter olhar atento aos indicadores, pois 

a autoavaliação está sim relacionada ao ensino de graduação, bem como às demais atividades, 

como programa de iniciação científica para o aluno que surge na graduação e necessita de uma 

continuidade.  

Carece, portanto, ter esse olhar macro e contínuo das ações desde a sua entrada no 

mundo universitário até a sua saída, a título de pós-graduação (com atendimento aos indicadores 

Capes) – observando os aspectos a ser melhorados. Nesse aspecto, as CPAs precisam se valer 
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de sua respectiva vivência, apesar da necessidade de melhoramento. Mas a prática em si existe, 

apenas precisa fortalecer-se, contínua e participativamente, envolvendo a todos e observando a 

necessidade de uma melhor comunicação de todos os indicadores do ensino, da pesquisa e da 

extensão, envolvendo os agentes desse macroprocesso e os ouvindo. Precisamos sim, dialogar 

mais, efetivamente, entre o ensino, pesquisa e extensão, mas principalmente envolvendo a todos 

que integram a instituição. 

Esse novo olhar requer um estreito diálogo entre conhecimento, pesquisa, estudo, 

tecnologia, inovação e produtividade e a pesquisa da universidade perante o mercado, como 

algo imprescindível, em prol do consequente fortalecimento de diferenciais institucionais, por 

meio da observância de indicadores. Nesse patamar, tendo como proposição atender os pilares 

da educação superior – no ensino, na pesquisa, na extensão, além de estar alinhado com a missão 

institucional, de desenvolvimento econômico com base na transferência de conhecimento e 

tecnologia para a indústria e/ou governo.  

O ensino deve carregar e atender os aspectos referentes à formação do capital humano, 

por meio da disseminação de conhecimentos; a pesquisa, por sua vez, deve oportunizar a 

geração de novos conhecimentos, difundidos por meio de publicações, patentes, entre outros; e 

a extensão, ser desenvolvida por meio de ações que levem a aplicação do conhecimento ao 

público externo, contribuindo com o desenvolvimento social ao qual a instituição esteja 

inserida. Essa nova mentalidade requer uma atenção maior com base em um processo 

participativo mais abrangente, consciente, até certo ponto voluntário, e não só obrigatório, no 

que tange à consciência em si acerca de sua respectiva participação quanto a esses agentes 

envolvidos (docentes, discentes e técnicos).  

Para que haja de fato reflexão e conscientização, essas ações devem ser pensadas, 

repensadas e avaliadas ciclicamente, pois essa constituição, como comissão avaliativa, não deve 

ser apenas para fins de atender um requisito legal da instituição perante o MEC/Inep, pois vai 

muito além de um só fazer, e ter avaliação em si, mas, principalmente, ser gente participativo, 

propositivo, crítico, reflexivo, divulgador, alinhado com o propósito da avaliação, articulado, 

visto que a comunicação tem um papel fundamental na consolidação desses trabalhos. Assim, 

cada integrante dessa comissão deve ser um disseminador de identificação, consolidação, 

tratador e relator de possibilidade de melhorias, dadas as consolidações de seus relatórios na 

comissão.  

Nesse processo, formação e cursos de aperfeiçoamentos, no âmbito da temática e 

processo em si, carecem de ser mais ofertados, além da observância da identificação de 

afinidades potenciais para o desempenho das atividades, designações mais efetivas, não apenas 
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pro forma, acerca dos eventuais participantes da comissão e da amostragem, de forma mais 

consciente, condizente, com uma maior e mais ampla divulgação do que é esse processo em si, 

o que visa, quem executa, como executa e para que serve, ou seja, deve haver uma 

conscientização geral de todos os agentes envolvidos, conscientes de sua real importância, 

finalidade, atendimento legal, proposição e eventuais possibilidades de melhoria. Não se pode 

perder de vista a unicidade, o partilhamento e a articulação das ações avaliativas, para, assim, 

consolidar uma atividade avaliativa mais efetiva e assertiva em prol de uma gestão mais 

próxima do que se quer, de excelência. A universidade é a protagonista desse processo 

avaliativo educacional, com base na observância de seus dados. 

Nesse olhar para a necessidade de melhoria na avaliação em si, como processo de 

avaliação Sinaes, via CPA – Comissão Própria de Avaliação, deve haver, periodicamente, em 

seu processo de autoconhecimento institucional, reavaliação. Para tanto, a CPA deve ser 

independente em cada instituição, não só planejando, mas também identificando, consolidando 

e relatando, dando um retorno acadêmico à instituição em si, por meio de seus dados 

qualificados a ser disponíveis para o planejamento das políticas de ensino, considerando seus 

eixos avaliativos. Essa ação corrobora o fortalecimento das políticas de ensino, na “construção” 

de cursos, na atualização dos Projetos Pedagógicos dos Cursos (PPC), do que deve ser 

observado quando da recepção dos estudantes, considerando o perfil desse egresso, o 

profissional que desejamos formar para o mercado e a sociedade no geral; políticas de ensino 

que desejamos e as suas diversas variáveis envolvidas, sendo o primeiro contato e partindo dos 

dados institucionais. Com isso, temos como avaliar as políticas de ensino, as políticas 

acadêmicas, tudo com o aporte das CPAs via o fornecimento desses dados, que fomentam 

articulação e consciência, em prol de um trabalho e do melhoramento de ações, em especial, 

nos cursos de graduação, retroalimentando as atividades de ensino dada a sua importância e 

necessidade de fortalecimento constante.  

As ações da graduação no fazer e refazer dos projetos pedagógicos são contínuos e 

cíclicos, retroalimentando todo o sistema educacional. A avaliação institucional e dos cursos 

deve existir fortalecendo um constante diálogo com as CPAs, pois o trabalho das CPAs e o 

processo avaliativo em questão é algo primordial para o reconhecimento dos cursos – validação 

– ranking educacional; sendo de extrema importância. A autoavaliação (voluntária ou 

obrigatória) dos docentes, discentes e técnicos, em especial, os técnicos foco deste estudo, no 

que concerne a sua participação nesse processo avaliativo (CPA – serviços integrados e a 

avaliação), não deve ser apenas para cumprir uma lei no que concerne a avaliar a instituição e 

seus cursos, englobando todos os segmentos. Carece, de fato, de um olhar mais amplo e 
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relevante, consistente, para as políticas de ensino, a fim de consolidar um processo avaliativo 

educacional, pois quanto mais próximo da realidade melhor será de trabalharmos os resultados 

em prol da elevação efetiva da educação superior.  

Dados importantes nesse processo são os disponíveis nas CPAs da instituição, via seus 

relatórios, otimizando o uso desses dados para fins da decisão da gestão em prol de um maior 

acerto nas políticas de gestão. Os trabalhos decorrentes dessa avaliação não são findos e 

conclusivos, mas sim, contínuos para aporte e decisões da gestão educacional. Esse trabalho 

inclui a observância dos diversos aspectos que estão relacionados com a instituição, como a 

evasão, a retenção, a estrutura, o capital humano, a formação do educando e as oportunidades 

de melhorias 

Ademais, os dados devem ser articulados com pró-reitorias, unidades administrativas 

e operacionais, centros, coordenadores de cursos, entre outros, envolvendo todos os agentes, a 

fim de haver uma revisão nessa política de comunicação e disseminação processual avaliativa 

em si. Até porque a comunicação já faz parte das premissas dessa avaliação, comprovando, 

assim, a sua real importância, e não é à toa, pois é por meio dela que efetivaremos o 

conhecimento, o autoconhecimento, a internalização e a sensibilização para o desenvolvimento 

de uma cultura avaliativa dos agentes envolvidos nesse processo (discentes, docentes e 

técnicos); comunicação essa, que deve ser efetiva, interna e externamente. Nessa direção, faz-

se necessário um olhar mais apurado para essa comunicação, principalmente, nos dias atuais, 

informando, conscientizando, articulando os agentes envolvidos e, consequentemente, 

aproximando a gestão superior com a comunidade acadêmica e circunvizinha, em prol de uma 

melhor educação, pública e de qualidade com efetivo respaldo técnico. 

Ao final de todo esse processo avaliativo, espera-se que a instituição seja capaz de 

identificar quem entra e quem sai, como sai, seus potenciais, suas eventuais fragilidades e/ou 

possibilidades de melhorias, entre outros aspectos. Isso é possível via a leitura dos dados da 

avaliação institucional, do Enade e dos demais indicadores educacionais–dados institucionais, 

sendo aporte, subsídio, para ações de ensino, reformulações de projetos de cursos e processos 

de avaliação em si.  

O diálogo constante com o Enade faz parte realmente do processo pedagógico; com 

visitas in loco dos órgãos de inspeção para fins de consolidação – autorização, de 

reconhecimento e renovação de cursos, processo que as CPAs devem acompanhar. A avaliação 

é vista, efetivamente, no segmento educacional, como uma espécie de ranking institucional que 

lhe dá visibilidade pública perante a sociedade, “criando” uma espécie de diferencial 

competitivo. Explicitamente ou não, isso influencia na disposição de recursos quanto a um 
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“olhar” por parte do Governo Federal, dada a sua relevância institucional para o contexto 

socioeconômico local, como propulsor e agente de mudanças e transformação social 

(observando o mercado e a formação requerida e potencial existente, além do “escoamento” 

dessa produção, a título de formação e capital humano).  

A avaliação é parâmetro imprescindível para conhecermos melhor os nossos cursos, 

em especial, via a avaliação educacional institucional – Sinaes, de modo que se faz necessária 

a constante observância desse tripé(avaliação feita pelas CPAs, avaliação de cada curso e da 

avaliação externa de base do Sinaes), configurando-se como algo de extrema importância para 

as instituições de Ensino Superior, pensando a instituição a partir de uma perspectiva coletiva 

de todos que a fazem: professores, técnicos, alunos, pais e comunidade acadêmica. 

Assim, nunca podemos perder de vista a constante necessidade de retroalimentação do 

tripé de base do Sinaes – Avaliação feita pelas CPAs, Avaliação de cada curso e Avaliação 

externa, observando das micro para as macroações avaliativas institucionais, a título de 

políticas. Considera-se que, para que haja o processo de autoavaliação dos alunos, necessita-se 

de que eles sejam constantemente estimulados a participar de forma consciente e propositiva; 

bem como o dos servidores técnico-administrativos. 

Deve requerer-se sempre das CPAs que nos seus processos de trabalho, atividades, as 

autoavaliações sejam, efetivamente, uma ação ativa, autônoma e atuante, participativa e 

representativamente, mais igualitária, como CPA; tudo devidamente comprovado pelos seus 

registros (atas, memórias etc.), além da necessidade de sua respectiva afinidade de ações, com 

diálogo, fruto de um trabalho coletivo entre os agentes envolvidos. Por isso, faz-se necessário 

superar os desafios e os obstáculos por ora vividos, seja desde o não acesso ao desconhecimento 

desse processo de autoavaliação por parte dos agentes envolvidos e a singularidade temporal 

do desenrolar do processo educacional em pauta, ou seja, as diversas e complexas situações de 

ensino – aprendizagem e as suas variáveis imbricadas (desigualdades sociais, dificuldades de 

acesso, meio de ensino – modalidade, entre outros aspectos vivenciados); carecendo, assim, 

atender com mais acuidade, por meio do pensar em políticas que cheguem junto a esse público. 

Nesse sentido, precisamos refletir sobre algumas questões propositivas, como: a) 

atividades e eventos organizados para todos os agentes envolvidos, em sua respectiva área de 

conhecimento, problematizando com a finalidade mister de ser da avaliação em pauta; b) 

informar, disseminar, sensibilizar e mobilizar os agentes envolvidos acerca do objetivo maior 

da avaliação na educação; c) promover ações cíclicas sobre o processo avaliativo no âmbito das 

atividades do tripé do ensino pesquisa e extensão; d) buscar caminhos coletivos e participativos, 

com certificação, a título de estímulo dos agentes envolvidos, acerca de uma melhor e efetiva 
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participação; e) buscar articulação junto às demais áreas do conhecimento, num prisma de ações 

multidisciplinares; f) criar grupos de estudos e reuniões de trabalho via GTs para fins de análises 

e proposição coletiva via representações no que tange aos resultados esperados x obtidos com 

nas últimas avaliações (valendo-se da observação e de diagnósticos, relatórios etc.); g) observar 

as realidades múltiplas e diversas da universidade e da avaliação em si; h) usarmos do 

planejamento para a promoção continua de ações articuladas no âmbito da avaliação em 

questão; i) buscarmos uma participação mais aberta dos agentes envolvidos – com planos de 

trabalho em curto, médio e longo prazo; e j) destacarmos, fortalecendo, a questão do papel 

educativo da avaliação junto aos seus agentes envolvidos. 

Vale ressaltar que deve ser garantida a vaga do servidor técnico-administrativo nas 

comissões de avaliação, a ser ocupada, prioritariamente, por um TAE, e quando, não existir 

esse profissional na unidade, um Pedagogo. Quando não houver qualquer desses profissionais 

na unidade, deve-se designar outro profissional da área de educação, como forma de 

salvaguardar o pleno andamento das atividades da comissão e, consequentemente, corroborar 

os resultados pretendidos.  

No que concerne ao ciclo processual da avaliação institucional, interna e externa, que 

a instituição possa observar o que preconiza o Sinaes, respeitando respectivas dimensões, 

estruturas, relações, missão, compromisso social, finalidades, estabelecidos em suas atividades 

educativas institucionais, no âmbito do trinômio ensino, pesquisa e extensão. Um ponto 

importante na avaliação é dar publicidade aos procedimentos, pois transparência, acesso às 

especificidades, à diversidade e à complexidade das ações, considerando o contexto em que a 

instituição está inserida, de modo que as ações possam ser consolidadas de modo participativo, 

efetivamente envolvendo a comunidade acadêmica como um todo (discente, servidor docente 

e técnico-administrativo, além da comunidade). Eis o grande desafio vigente!  
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APÊNDICE A – FORMULÁRIOS 1 – ENTREVISTA 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE – UFRN 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO 

Pesquisa sobre a Representação Social da Avaliação Institucional – Sinaes pelos 

TAEs 

ENTREVISTA 

1. Você encontra dificuldade(s) na sua atuação profissional? 
( ) Nenhuma ( ) Sim. Qual (is)? 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

2. Seus pares legitimam a sua atuação profissional como Técnico em Assuntos 

Educacionais - TAE? 

( ) Sim 

( ) Não. De que forma? 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

3. Como identifica sua intervenção como profissional da educação? 
( ) Plena 

( ) Satisfatória 

( ) Razoável 

( ) Insuficiente 

Em caso razoável ou insuficiente, quais os motivos que impedem uma melhor 

intervenção? 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

4. As suas ações como TAE no âmbito de assessoramento pedagógico 

predominam mais na área        . 

( )Administrativa ( ) Ensino ( ) Pesquisa ( ) Extensão 

Obs.: 

__________________________________________________________________ 

5. Você e seus agentes de situações de ensino (chefias, colegas de trabalho, 

alunos) percebem-se atuantes e legitimados na sua prática profissional? 
( ) Sim ( ) Não. Em caso negativo, quais seriam os eventuais motivos? 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

Muito obrigado! 
Formulários 2 – Técnica de Associação Livres de Palavras - TALP 
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APÊNDICE B – TÉCNICA DE ASSOCIAÇÃO LIVRE PALAVRA – TALP 

 

A Representação Social sobre a Avaliação Institucional – SINAES/UFRN 

I. IDENTIFICAÇÃO DO SUJEITO – Nº: 

II. ID. UNIDADE OPERACIONAL /ADM.: 

Participou de alguma formação sobre o processo avaliativo e/ou sobre 

avaliação? 
( ) Não 

( ) Sim. Qual (is)? 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

Vínculo/Participa de alguma comissão? 
( ) Não ( ) Se sim, qual(is)? E como foi processo de escolha? 

 

Há quantos anos atua como Técnico em Assuntos Educacionais - TAE? 
( ) 0 a 5 anos ( ) 6 a 10 anos ( ) 11 a 15 anos 

( ) 16 a 20 anos ( ) 21 a 25 anos ( ) Mais de 25 anos 

 

III. CLASSIFICAÇÃO LIVRE 

1. Escreva rapidamente as palavras (somente palavras, uma para cada espaço) que, 

em sua opinião, completa, a afirmação: 

O sentido do SINAES é… 
(É MUITO IMPORTANTE PREENCHER TODOS OS 03 (TRÊS) ESPAÇOS 

ABAIXO) 

         

2. Agora enumere as palavras que você escreveu, classificando-as de acordo com a 

importância que você atribui a cada uma delas. Use os quadrinhos para pôr os 

números. 

3. Justifique a escolha e a hierarquização que você fez das palavras. 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 
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APÊNDICE C – FORMULÁRIOS 3 – QUESTIONÁRIO 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE – UFRN 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO 

 Pesquisa sobre: A Representação Social sobre a Avaliação – Sinaes dos TAEs 

QUESTIONÁRIO 

 ID. SUJEITO 

 1. Gênero:  

( ) Masculino ( ) Feminino ( ) Outro 

__________________________________________________________________ 

2. IDADE 
( ) até 25 anos  ( ) 40 a 49  

( ) 25 a 29   ( ) 50 a 54 

( ) 30 a 39   ( ) 55 ou mais 

 3. QUAL A SUA FORMAÇÃO ACADÊMICA? 
Graduação: Instituição: 

( ) Licenciatura   ( ) Bacharelado   ( ) Tecnólogo 

Pós-Graduação 

Especialização:      Instituição: 

Mestrado:       Instituição: 

Doutorado:       Instituição: 

Pós-Doutorado:      Instituição:  

5. O que o(a) motivou a ser professor(a) licenciado(a)? 
___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

6. Você teve experiência de ensino? Se sim, por quantos anos?  
( ) menos de 1 ano    ( ) De 6 a 9 anos 

( ) De 1 a 2 anos    ( ) De 10 a 15 anos 

( ) De 3 a 5 anos    ( ) De 16 a 20 anos    ( ) mais de 20 anos 

7. Você desenvolve outra atividade profissional?  

( ) Sim. Qual e quanto tempo se dedica a ela? ___________________________  

( ) Não  

8. Como você considera a formação continuada para a sua atuação 

profissional?  
( ) Desnecessária   ( ) Não muito importante  ( ) Importante ( ) Muito importante  

9. Nos últimos dois anos, você participou de alguma formação continuada? Se 
sim, qual(is)?_______________________________________________________  

Com que frequência?  

( ) Não participei   ( ) Participo anualmente   ( ) Participei de 1 atividade  

( ) Participei de 2 a 4 atividades   ( ) Participei mais de 4 atividades  

Se sua resposta foi SIM, você considera essa formação importante? ( ) Sim Não ( ) 

 Como essa formação acontece? 

( ) Semana de Avaliação e Planejamento   ( ) Cursos a distância  

( ) Encontros sequencias      ( ) outros  
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Se sua resposta foi NÃO, você acha que essa política de formação pedagógica 

deveria existir? ( ) Sim Não ( ) 

 Que temáticas deveriam ser abordadas? 

__________________________________________________________________ 

10. Você utiliza sites para respaldar sua prática profissional como Técnico em 

Assuntos Educacionais – TAE? 
_________________________________________________________________ 

Muito obrigado! 


