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RESUMO
Pereira, F. M. P. (2019). Voz e silêncio de docentes de ensino superior com diferentes vínculos
com o trabalho (Dissertação de Mestrado). Instituto de Psicologia, Universidade Federal
da Bahia, Bahia.
A partir de uma concepção de organização como fruto da construção social, local de coalizão
de interesses e valores, destaca-se a importância de se debruçar para entender o que motiva os
sujeitos a se engajarem em comportamentos de voz ou permanecerem em silêncio. Ressalta-se
ainda o impacto que os vínculos proporcionam na forma como o sujeito irá se relacionar com o
seu trabalho, sendo precedidos pela maneira como o sujeito percebe, bem como sua atitude
frente à empresa. A abordagem de múltiplos comprometimentos aponta a existência de diversos
focos de comprometimento, podendo esses fazerem demandas convergentes ou mesmo
antagônicas. O comprometimento com ações demonstra que o vínculo do sujeito pode se
estabelecer em direção a alguma ação específica, algum projeto independentemente da sua
vinculação com a organização. A aproximação da temática de voz e silêncio e
comprometimento torna-se, então, relevante para a compreensão do comportamento
organizacional. O presente trabalho visa testar o poder de predição do comprometimento
organizacional e do comprometimento com as atividades profissionais no comportamento de
voz e silêncio pró-social dos docentes universitários. Trata-se de um estudo de corte transversal,
correlacional e quantitativo onde foi utilizado um questionário contendo diversos itens para
avaliar as diferentes variáveis de pesquisa, entre eles, escalas já validadas para mensurar
comprometimento e voz e silêncio nas organizações, além da Escala de Comprometimento com
Ações Docentes que foi criada e validada neste estudo. Utilizou-se uma amostra de 483
docentes da Universidade Federal da Bahia. Foi possível estabelecer os perfis de
comprometimento dos docentes com suas atividades profissionais, com base numa medida de
comprometimento específica, e sua relação com o vínculo global com a organização. Os
resultados apontaram a existência de uma correlação positiva e fraca entre comprometimento
organizacional e os comportamentos tanto de voz como de silêncio. Foram encontradas ainda
diferenças significativas quanto ao poder preditivo do comprometimento com ações em relação
aos comportamentos de voz pró-social. O trabalho abre perspectiva de novos estudos que
ampliem a generalização dos resultados obtidos e desenvolvam modelos teóricos mais
complexos para analisar a relação entre múltiplos comprometimentos e comportamentos de voz
e silêncio.
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ABSTRACT
Pereira, F. M. P. (2019). Voice and silence of higher education teachers with different links to
work (Master Thesis). Instituto de Psicologia, Universidade Federal da Bahia, Bahia.
From a conception of organization as the result of social construction, a coalition of interests
and values, the importance of addressing to understand what motivates subjects to engage in
voice behaviors or remain silent. It is also emphasized the impact that bonds provide in the way
the subject will relate to his work, being preceded by the way the subject perceives, as well as
his attitude towards the company. The multi-commitment approach points to the existence of
several focuses of commitment, and these can make convergent or even antagonistic demands.
Commitment to actions demonstrates that the subject's bond can be established toward some
specific action, some project regardless of their link with the organization. The approximation
of the theme of voice and silence and commitment becomes, then, relevant for the
understanding of organizational behavior. The present work aims to test the power of prediction
of organizational commitment and commitment to professional activities in the behavior of
voice and prosocial silence of university professors. This is a cross-sectional, correlational and
quantitative study where a questionnaire containing several items was used to evaluate the
different research variables, including scales already validated to measure commitment and
voice and silence organizations, in addition to the Scale of Commitment to Teaching Actions
that was created and validated in this study. A sample of 483 professors from the Federal
University of Bahia was used. It was possible to establish the profiles of commitment of
teachers with their professional activities, based on a specific commitment measure, and their
relationship with the global link with the organization. The results indicated the existence of a
positive and weak correlation between organizational commitment and behaviors of both voice
and silence. Significant differences were also found regarding the predictive power of
commitment to actions in relation to prosocial voice behaviors. The paper opens the perspective
of new studies that expand the generalization of the results obtained and develop more complex
theoretical models to analyze the relationship between multiple commitments and behaviors of
voice and silence.
Keywords: Organizational Voice and Silence. Commitment. Action Commitments. Teaching
Commitment. Organizational Behavior.
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APRESENTAÇÃO

Dois fenômenos são centrais no presente estudo entre docentes universitários: os
vínculos de comprometimento com a organização e com as atividades que integram o papel
docente nessas instituições; e, os comportamentos de voz e silêncio pró-sociais, isto é,
comportamentos proativos que contribuem para o melhor desempenho da universidade. Os
estudos de voz e silêncio nas organizações ganharam relevância na medida em que estas
passaram a ser percebidas como coletivos sociais em que o engajamento de todos é base para a
realização de objetivos e metas, rompendo-se uma visão mecânica e burocrática onde os papeis
prescritos devem ser obedecidos, sem espaços para contribuições voluntárias dos atores. Tal
relevância decorre, também, de que os comportamentos de voz e silêncio produzem impactos
importantes tanto no bem-estar dos trabalhadores, como no desempenho organizacional de
forma geral, sobretudo em situações de mudanças organizacionais. Por outro lado, os vínculos
do indivíduo com o trabalho e com a organização também se destacam como fatores
importantes a serem estudados neste cenário, visto ser essa relação a base para o seu
comportamento dentro da empresa. Como destacaram Siqueira e Gomide Jr (2004), os vínculos
dos indivíduos no ambiente de trabalho influenciam e são influenciados pelo contexto onde se
estabelecem os diversos níveis de ligação, internalização de valores e normas adotadas na
organização. E, dessa forma, os vínculos afetivos têm sido cada vez mais realçados como
indicadores de efetividade nas organizações (Van der Vegt, Emans & Van de Vliert, 2000, 2004
citados por Puente-Palacios & Vieira, 2010).
Assim, o comprometimento organizacional, por estar associado em muitas pesquisas a
melhor desempenho, menores índices de absenteísmo ou ainda pelo sentimento de bem-estar
do sujeito, destaca-se como um objeto de grande interesse na área de Psicologia Organizacional
e do Trabalho (Bastos & Aguiar, 2015). Mais do que isso, o comprometimento revela-se
fundamental para qualquer ação coletiva, sendo, pois, descrito por Bastos (1994) como uma
disposição, envolvendo não somente as ações dos indivíduos, mas também seus sentimentos ou
reações afetivas.
A complexidade do mundo do trabalho, por sua vez, se traduz na existência de diversos
focos com os quais o trabalhador pode desenvolver um vínculo de comprometimento tais como:
organização, carreira, grupos, chefia, sindicato, clientes, profissão (Bastos, 1994; Reichers,
1985). Bastos, Correa e Lira (2000) já haviam apontado a existência de múltiplos focos,
destacando que estes poderiam ser harmônicos ou conflitivos no cotidiano dos indivíduos.
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Klein et al. (2014) ressaltaram ser o comprometimento um tipo específico de vínculo
que é aplicável a todo e qualquer alvo, prescindindo assim, da necessidade de conceituações
específicas do alvo, e sendo, por isso, definido como um vínculo “livre de alvos” ou “targetfree”. Tal fato chama a atenção para a numerosa quantidade de medidas de comprometimento
conceituadas de maneira desnecessária, visto que o comprometimento tem o mesmo significado
e opera da mesma forma independente do alvo, segundo os autores.
Embora tenha recebido ao longo do tempo menor atenção dos pesquisadores, o
comprometimento também pode ser analisado em relação a ações mais específicas (tais como
projetos, objetivos, metas etc.). O comprometimento com ações, atividades ou projetos a que o
indivíduo pode estar vinculado no âmbito do trabalho pode existir de forma independente da
sua vinculação com a organização (Meyer & Anderson, 2016). Tais comprometimentos podem
ter uma relação mais próxima com os produtos mais desejáveis do trabalho, pois são ações que
concretizam resultados organizacionais. Vandenberghe, Bentein e Stinglhamber (2004), por
exemplo, destacaram a importância de focar no cenário mais imediato ao evento que se pretende
predizer.
Um segundo fenômeno objeto do presente estudo são os comportamentos de voz e
silêncio nas organizações. De acordo com Detert et al. (2010) e Milliken, Morrison e Hewlin
(2003), se houver espaço para a voz dos trabalhadores no contexto organizacional, tanto o
desempenho quanto o moral dos funcionários são afetados positivamente. Seja qual for a
posição dentro da empresa, diariamente o colaborador se depara com situações que requerem
sua expressão. Entretanto, existem diversos elementos que podem influenciar a decisão do
colaborador em acionar a voz ou em permanecer em silêncio.
A literatura de voz e silêncio foi delimitada por 3 grandes ondas de pesquisa de acordo
com Brinsfield, Edwards e Greenberg (2009). A primeira onda, demarcada entre o período de
1970 e 1980 teve como foco a conceituação da voz, onde é possível apontar o trabalho de
Hirschman (1970), ao estabelecer uma relação entre voz e lealdade. Segundo o autor, a voz
seria uma forma de o trabalhador expressar sua lealdade à organização, permanecendo nela e
lutando por melhorias, sendo, assim, uma alternativa à saída do emprego. Nesse contexto,
percebe-se a voz com uma conotação positiva. A segunda onda, situada entre os anos de 1980
até 2000 destacou os comportamentos que levam as pessoas a se engajarem no comportamento
de voz, como por exemplo a intenção de denunciar irregularidades, ou por discordância de
princípios organizacionais e demarcou o início do interesse pelo fenômeno silêncio. Nessa
época, houve uma nova concepção de voz, para além de algo positivo e desejável, mas também,
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a depender da situação, como algo excessivo ou mesmo arriscado. Interessante situar também
que nesse período ganharam destaque os fenômenos relacionados ao silêncio, como o
ostracismo social, quando existe um isolamento ou morte social de determinados indivíduos
pelo “tratamento silencioso”. Outro fenômeno que também ganhou destaque foi a síndrome do
surdo conceituada por Peirce, Smolinski e Rosen (1998 citado por Brinsfield, Edwards, &
Greenberg, 2009) que diz respeito às formas de inação organizacional, como negação ou falha
em responder às queixas dos empregados A terceira onda, situada a partir dos anos 2000 foi
onde se deu, de fato, maior atenção ao fenômeno do silêncio, compreendido para além de
ausência de voz, mas repleto de significados. Nesse período foram destacados os fatores
contextuais na avaliação de ambos os fenômenos, voz e silêncio. Após esse panorama é possível
perceber como os construtos foram concebidos inicialmente como polos opostos de um
contínuo até uma perspectiva multidimensional, sendo possível afirmar o silêncio como uma
forma positiva de proteger informações e a voz como algo irrealista e socialmente impossível
de se praticar o tempo inteiro.
Qual a relevância de se estudar esses dois importantes fenômenos entre docentes?
A escolha dos docentes como segmento de trabalhadores se justifica tanto pelo papel
estratégico da sua atuação, enquanto moderador do conhecimento, mas sobretudo pelo próprio
paradoxo contido na opção pelo silêncio por um profissional que tem como objetivo a formação
de opinião, a difusão de conhecimento e o fomento de um pensamento crítico. Gondim,
Bendassoli e Peixoto (2016) ressaltaram ainda a importância da atuação dos docentes para a
construção das identidades relacionadas à formação acadêmica e à profissão. A. V. Silva et al.
(2015) enfatizaram a docência como uma função primordial no processo de mediação do
conhecimento e articulação de novas informações. Adicionalmente, os docentes universitários
desempenham um complexo papel que não se restringe às atividades de ensino ou de sala de
aula apenas. Eles podem se envolver com a pesquisa, a produção de conhecimento e
desenvolvimento de tecnologias as mais diversas; podem se envolver com atividades de
extensão ou de difusão ou transferência de conhecimentos ou tecnologias para diferentes setores
sociais. Cabe aos docentes, também, a gestão da própria universidade, nos seus diferentes níveis
(desde o mais elevado até aquela gestão de um curso). Essas múltiplas atividades docentes
colocam demandas de dedicação que podem ser competitivas entre si, o que mostra a
importância de se estudar os vínculos de comprometimento que eles desenvolvem com tais
atividades.
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Apesar da relevância social assumida por essa categoria, verifica-se uma escassez de
estudos que considerem o comprometimento com as ações mais específicas da atividade
docente, sendo a literatura composta em sua maior parte por estudos que analisam a sua relação
com a organização ou com a carreira (Rowe, Bastos, & Pinho, 2013; Sanches, Gontijo, Borba,
& Verdinelli, 2005; Sanches, Gontijo, & Verdinelli, 2004a; Sanches, Gontijo, & Verdinelli,
2004b; A. V. Silva et al., 2015; Siqueira & Gomide Jr, 2004), além também da carência de
pesquisas relacionadas aos comportamentos de voz e silêncio (Andrade, 2018; Almeida, 2017;
Carneiro, 2018; De Moura-Paula, 2014; De Moura-Paula & Ferraz, 2015) ainda incipientes no
Brasil.
Embora o comprometimento apresente uma longa tradição de pesquisa, a temática de
voz e silêncio organizacionais ainda apresenta poucos estudos no Brasil, e sobretudo, que
embase a sua relação com o comprometimento. É neste cenário de poucas investigações
empíricas sobre comprometimento com o trabalho docente e sobre voz e silêncio, e,
especificamente, aplicados aos docentes nas pesquisas nacionais, que esta pesquisa se insere.
A revisão de literatura deste projeto levou em consideração os trabalhos produzidos nos
últimos cinco anos na área, sendo utilizados como delimitação de pesquisa os seguintes
marcadores:

“comprometimento docente”;

“comprometimento com ações”; “action

commitment”; “goals commitment”; “voz e silêncio”, no Portal de Periódicos da CAPES
(www.capes.gov.br),

Google,

(https://scholar.google.com.br/),

SciELO,

(http://www.scielo.br/cgi-bin/wxis.exe/iah/). Com base nesse levantamento foi construído o
mapa da produção científica sobre o tema, como pode ser visto na Figura 1.
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Figura 1
Mapa da produção científica sobre o tema
Fonte: Elaboração própria

O mapa constante na Figura 1 revela duas importantes lacunas que são base para o
presente estudo. Não há, no Brasil nem no exterior, estudo sobre comprometimento com as
ações docentes. Ou seja, até o momento, não houve estudo voltado para compreender a força
do vínculo de comprometimento com as atividades de pesquisa, ensino, extensão e gestão que
podem configurar diferentes percursos do professor ao longo da sua carreira universitária. A
segunda lacuna é a busca de relação entre comprometimento e comportamentos de voz e
silêncio, tomando como objeto a categoria docente. A relação entre comprometimento e voz e
silêncio foi encontrada em duas teses desenvolvidas no âmbito do grupo de pesquisa, mas com
outras categorias de trabalhadores.
Outro importante elemento do presente estudo é que foram avaliados docentes de uma
universidade pública de grande porte - a Universidade Federal da Bahia. Criada em 1946
(Decreto-Lei n. 9.155, de 8 de abril) a partir da reunião de unidades de ensino superior já
existente, dentre as quais a Escola de Cirurgia da Bahia, fundada em fevereiro de 1808 através
do Príncipe Regente Dom João VI, a primeira escola de ensino superior no país. Outras Escolas
com longa história se incorporaram à Universidade na sua criação: a de Farmácia (1832) e
Odontologia (1864), a Academia de Belas Artes (1877), Direito (1891) e Politécnica (1896).
Trata-se, portanto, de uma universidade com uma larga tradição e grande impacto no Estado da
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Bahia. É a maior universidade federal do Estado, tendo sido a única até a primeira década do
século XXI. A Universidade concentra a maior parte da pesquisa do Estado, tendo o mais amplo
sistema de pós-graduação, também o mais qualificado segundo as avaliações da CAPES. Além
de formar inúmeras gerações de profissionais, docentes e pesquisadores, a Universidade
destaca-se por um expressivo número de ações extensionistas, produzindo grande impacto
social em todo o Estado da Bahia.
Este tripé – ensino, pesquisa e extensão – que de forma indissociável definem a missão
de uma universidade no país é implementado, sobretudo, pelos seus docentes. É da dedicação
deste corpo docente aliado à sua qualificação, que resultam os impactos científicos e sociais da
Universidade Federal da Bahia. Nesse sentido, estudar o vínculo de comprometimento no
segmento dos docentes dessa instituição pública reveste-se de grande relevância para a
compreensão de como tal vinculo se associa à qualidade dos produtos que ela gera para a
sociedade.

ASPECTOS METODOLÓGICOS
Delimitação do objeto de estudo
Levando em consideração as questões levantadas anteriormente, depreende-se a
formulação do problema destacado a seguir: Testar o poder de predição do comprometimento
organizacional, do comprometimento com as atividades profissionais e dos fatores pessoais e
ocupacionais nos comportamentos de voz e silêncio pró-social de docentes universitários.
Como objetivo geral dessa pesquisa tem-se a pretensão de avaliar comparativamente a
influência de uma medida global de comprometimento com a organização e medidas específicas
de comprometimento com as atividades docentes (Ensino, Pesquisa, Extensão e Gestão) sobre
os comportamentos de voz e silêncio pró-social na Universidade Federal da Bahia – UFBA.
Entre os objetivos específicos:
a) construir e buscar evidências de validade psicométrica para a medida de
comprometimento docente com as atividades de ensino, pesquisa, extensão e gestão,
desempenhadas por docentes na Universidade;
b) identificar possíveis perfis de comprometimento do docente universitário com ações
voltadas para concretizar a missão da Universidade (ensino, pesquisa, extensão e gestão),
explorando suas relações com o vínculo de comprometimento com a organização;
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c) testar modelos explicativos alternativos sobre como o vínculo global de
comprometimento organizacional e os vínculos específicos de comprometimento com as
atividades docentes (ensino, pesquisa, extensão e gestão) se relacionam com os
comportamentos de voz e silêncio pró-social.
O estudo é caracterizado como quantitativo, correlacional e de corte transversal
(Creswell, 2010). Apoia-se em um levantamento, por meio de um questionário aplicado em
meio digital, através da plataforma survey monkey. O link para responder o questionário foi
disponibilizado por e-mail para a lista de docentes da Universidade.
O instrumento de coleta, além de dados demográficos e ocupacionais, incluiu as escalas
que avaliam os três construtos centrais da pesquisa: comprometimento organizacional,
comprometimento com ações e comportamentos de voz e silêncio. As definições e
operacionalizações desses construtos encontram-se no Figura 2.

Figura 2
Definição teórica e operacional dos construtos centrais da pesquisa
Fonte: Elaboração própria

Para a construção da dissertação, optou-se pelo modelo de artigos que trabalham partes
específicas dos dados e que buscam responder aos objetivos específicos da pesquisa, como se
detalha na Figura 3, incluindo as principais análises realizadas em cada estudo.
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Figura 3
Síntese descritiva dos estudos desta dissertação
Fonte: Elaboração própria
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ESTUDO 1 – EVIDÊNCIAS DE VALIDADE DE UMA MEDIDA DE
COMPROMETIMENTO COM AÇÕES DOCENTES

INTRODUÇÃO
A literatura aponta que o comprometimento tem sido um dos construtos mais
investigados nas pesquisas de comportamento organizacional, em parte devido aos impactos
que o vínculo estabelecido entre o indivíduo e seu trabalho repercutem nos resultados
organizacionais (Bastos & Aguiar, 2015). Bastos (1994) frisou que os significados de
comprometimento podem ser associados ao termo compromisso, no sentido de “fazer parte” ou
“estar envolvido”, realçando, assim a ideia de assumir responsabilidade por algo. Acrescentou
ainda que o comprometimento traz a noção de uma disposição, envolvendo não somente as
ações dos indivíduos, mas também seus sentimentos ou reações afetivas como lealdade.
A importância que o estudo sobre comprometimento assumiu nos últimos trinta anos no
campo do comportamento organizacional foi justificada por Weick (1993) ao apresentar a
noção de que este vínculo estaria funcionando como uma espécie de “cimento”, unindo as
pessoas em torno de valores, metas e objetivos organizacionais. Bastos et al. (2013) afirmaram
que muitas pesquisas na área relacionam conteúdos pertencentes da noção de ser comprometido
como ser engajado, dedicado ao trabalho, atuar com zelo e em prol da organização. Com isto,
há uma expectativa, em grande parte confirmada pela literatura, de que comprometimento se
associa a indicadores positivos tanto para a organização (desempenho, produtividade,
qualidade) quanto para o indivíduo (saúde, bem-estar, satisfação).
Em aproximadamente 40 anos de estudos sobre comprometimento, a pesquisa se
diversificou em duas grandes direções: a) explorando diferentes alvos ou focos do
comprometimento (organização, carreira, profissão, sindicato, equipe, líder, entre outros); b)
discriminando diferentes naturezas desse vínculo (afetivo, calculativo, normativo, por
exemplo), no que é denominado por alguns autores de bases do comprometimento e que,
recentemente, tem sido conceituados como diferentes vínculos (Bastos, 1994; Bastos, 2000;
Bastos & Aguiar, 2015; Bastos et al., 2013; Klein et al., 2014; Medeiros & Enders, 1998;
Menezes, Aguiar, & Bastos, 2016; Meyer, 2016; Meyer & Allen, 1991; Meyer & Anderson,
2016; Morrow, 1983; Mowday, Steers, & Porter, 1979; Neubert & Wu, 2009; Reichers, 1985;
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Rodrigues, 2009; Rodrigues & Bastos, 2010; Rowe, Bastos, & Pinho, 2013; E. D. C. Silva,
2009; E. Silva & Bastos, 2015; Siqueira & Gomide Jr, 2004; Swailes, 2002).
Certamente, o foco que recebeu, ao longo de todo esse tempo, a maior atenção dos
pesquisadores foi a organização. O comprometimento organizacional, depois do espantoso
crescimento de pesquisas nas décadas de 1980 e 1990, ainda permanece como um dos temas
mais investigados. A evolução do campo de pesquisa do comprometimento organizacional
envolveu, inicialmente, a concepção de um construto de base unidimensional, afetiva, de acordo
com os estudos de Mowday, Steers e Porter (1979), iniciados à década de 70. O
comprometimento organizacional era representado por um forte sentimento de identificação,
lealdade e intenção de continuar na organização. Posteriormente, Meyer e Allen (1991)
propuseram um alargamento do construto, que, além da base afetiva, passou a englobar também
as dimensões normativa e instrumental. A base normativa diz respeito a um sentimento de
obrigação, dever para com a organização, ao passo que a base instrumental reflete uma noção
de troca, envolvendo o conceito de side bets proposto por H. S. Becker (1960) e ressalta os
custos acarretados com a saída da empresa.
Para estudar esse fenômeno foram desenvolvidas várias escalas, algo congruente com
o fato de que a pesquisa na área é predominantemente quantitativa. O OCQ – Questionário de
Comprometimento Organizacional proposto e validado por Mowday, Steers e Porter (1979),
tomou como base uma definição do construto como unidimensional, de natureza afetiva e foi
composto de 15 itens, apresentando ótimos indicadores psicométricos, em diferentes países.
Outra importante escala, também largamente utilizada em diversos países, foi proposta por
Meyer e Allen (1991) a partir de uma conceitualização multidimensional de comprometimento
(três sub escalas, cada uma de seis itens, avaliando as bases afetiva, de continuação e normativa
do comprometimento). Ambas as escalas foram traduzidas, adaptadas e validadas para o
contexto brasileiro. Medeiros e Enders (1998) validaram a escala de Meyer e Allen, não
encontrando a estrutura tridimensional do modelo original. A escala de Mowday et al. foi
validada inicialmente por Borges-Andrade, Afanasieff e Silva (1989) e posteriormente, uma
versão reduzida por Bastos (1992).
O modelo tridimensional proposto por Meyer e Allen (1991) se tornou dominante no
campo e ainda hoje parte significativa dos pesquisadores utilizam tal modelo nas suas pesquisas.
Ele, no entanto, recebeu crescentes críticas que mostraram se tratar de um alargamento
conceitual excessivo da noção de comprometimento. Embora as três bases sejam preditoras de
permanência na organização, elas se diferenciam fortemente quanto a outros resultados
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(desempenho, bem-estar etc.). Assim, hoje há uma tendência em se retornar a uma definição
unidimensional de comprometimento. Rodrigues e Bastos (2010) e E. Silva e Bastos (2015),
por exemplo, desenvolveram um novo modelo em que a base de continuação foi conceituada
como um novo vínculo chamado de entrincheiramento organizacional e a base normativa,
naquela dimensão de ‘compliance’ ou obediência, também foi definida como um novo vínculo
denominado consentimento organizacional. Em decorrência, o comprometimento é entendido
como um vínculo afetivo que decorre de um processo de identificação com os valores, objetivos
e normas da organização (Bastos & Aguiar, 2015)
Não é recente o reconhecimento da existência de diversos vínculos ou diversos
comprometimentos que se estabelecem nas interações do homem para além da organização:
seja com o seu trabalho, ou com algumas atividades e projetos específicos, sua carreira, sua
família. Esses diversos vínculos podem atuar de forma convergente ou mesmo antagônica, em
termos de demandas postas aos indivíduos, e repercutem no seu comportamento, podendo
contribuir para os tensionamentos no dia-a-dia. T. E. Becker (2016) chamou atenção para a
natureza ora adaptativa, ora conflitiva dos múltiplos comprometimentos, apontando a
necessidade de um maior suporte empírico nessa questão. Reichers (1985), mesmo
considerando a organização como foco, já havia chamado atenção para a existência de múltiplos
comprometimentos (ou facetas tais como: equipe, topo gerencial, clientes, objetivos etc.) que
poderiam estar influenciando o comportamento do indivíduo no trabalho. Cohen (2003)
acrescentou ainda a noção de que múltiplos comprometimentos impactam nas previsões de
atitudes frente a determinada tomada de decisão e destacou a existência de trocas ou divisão de
focos de comprometimentos.
Salancik (1977) afirmou ainda que o comprometimento com uma ação está vinculado à
avaliação que o indivíduo faz acerca da relevância, dos resultados e da sua noção de
responsabilidade frente a determinada atividade.

De acordo com ele, há uma pressão

psicológica para que o indivíduo se comporte de forma consistente com as implicações do seu
comportamento prévio, existindo três aspectos importantes a serem considerados: (a) volição a percepção de que a ação foi desempenhada por livre escolha faz com que o indivíduo se sinta
pessoalmente responsável pelo ato; (b) reversibilidade - quanto mais o indivíduo percebe que
o comportamento não pode ser revertido ou que isso envolve altos custos; e c) caráter público
ou explícito do ato - a percepção de que outras pessoas significativas (família, amigos, colegas
etc.) tomam conhecimento do seu comportamento aumenta a probabilidade de vir a se
comportar de forma congruente.
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Mais recentemente, Neubert e Wu (2009) utilizaram o termo “comprometimento com
ações”, tomando como base a ação em si mesma, em uma tentativa de aproximar o
comprometimento do comportamento a ser emitido pelo sujeito, definindo-o como “um vínculo
com a ação, podendo este ser consciente ou inconsciente, e resultante de bases, mentalidades,
racionalidades, emoções, assim como influências inconscientes. Além disso, comprometimento
com ação é um antecedente proximal de intenções e subsequente de ações” (p. 183). Os autores
descreveram que o comprometimento com ações pode assumir diversas formas a partir de duas
características de análise da tarefa, sendo 2 eixos de análise: 1- nível (individual; grupal;
organizacional); e 2- tangibilidade, podendo ser classificada como tangível e intangível. Podese dizer que um objetivo é tangível quando existe a clara e explícita descrição, como por
exemplo, no plano de desempenho de um indivíduo. Um objetivo intangível pode ser definido
como aquele que está subentendido, portanto, implícito na cultura organizacional, por exemplo.
Dentro

dessa

perspectiva,

ganharam

destaque

o

comprometimento

com

metas

(individual/tangível) e o comprometimento com a mudança (organizacional/tangível).
O comprometimento com ações foi posteriormente definido por Meyer e Anderson
(2016) como:
Um estado psicológico (seja uma atitude, vínculo ou mentalidade), seja consciente ou
disponível para a consciência, que tem como foco um curso de ação e possivelmente o
ímpeto para essa ação (objetivo/ iniciativa de mudança) e deve aumentar a probabilidade
de o indivíduo se envolver no comportamento focal. (p. 179)

Apesar de a literatura demonstrar que o comprometimento organizacional e
comprometimento com as ações apresentam correlação positiva, há também indícios de que
sejam vínculos independentes (Meyer & Anderson, 2016). Tomar as ações como foco de
comprometimento (e não entidades mais gerais), no entanto, amplia, como apontam
Vandenberghe, Bentein e Stinglhamber (2004) a probabilidade de predição de comportamentos
específicos ao tomar como foco de análise os dados dos antecedentes mais próximos ao evento
que se quer predizer. Puente-Palacios e Vieira (2010) também defenderam a necessidade de um
enfoque mais específico sobre a unidade de desempenho a ser analisada, que no caso das
autoras, foi o funcionamento das equipes.
Estudar comprometimento com ações é uma estratégia útil quando se toma o docente
do ensino superior. É importante, então, demarcar que a atuação enquanto docente universitário,
conforme prevê a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional de 1966, abrange a realização
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de atividades de ensino, mas também de pesquisa, extensão e gestão. Essas atividades, por sua
vez, demandam dos docentes diferentes esforços para concretização das suas finalidades e
envolvem diversas formas de dedicação e tempo. Para além da sua profissão, carreira ou mesmo
organização, o docente tem a possibilidade de se engajar em linhas consistentes de atividades
que diferenciam o seu perfil de trabalho. Embora o ensino seja uma atividade básica e comum
a todos, há a possibilidade de dedicar-se à pesquisa, à extensão ou mesmo à gestão, todos
caminhos legítimos e fundamentais para a consecução dos objetivos organizacionais. Desta
forma, faz-se relevante conhecer como se dá o processo de comprometimento com cada uma
dessas atividades pelo corpo docente da universidade.
Importante salientar que na literatura nacional não foram localizados estudos que
tomassem como foco o comprometimento com ações. Na literatura internacional, há um
pequeno número de pesquisas, sendo que algumas delas tomam o comprometimento com ações
ou com metas como mediadores de outras relações. No âmbito do mundo do trabalho, pode-se
dizer que os estudos de comprometimento com ações se situam majoritariamente com o foco
nas organizações, avaliando a relação do indivíduo e metas, projetos ou ações organizacionais.
Fox e Staw (1979) avaliaram a influência da insegurança no trabalho e a resistência
política no comprometimento com um curso de ação; Schweitzer, Ordóñez e Douma (2004)
avaliaram a relação entre o comportamento antiético e o comprometimento com metas; Aubé e
Rousseau (2011) analisaram o papel mediador do comprometimento com metas na relação entre
agressão interpessoal e efetividade da equipe; Pinquart, Nixdorf-Hanchen e Silbereisen (2005)
avaliaram a associação de idade e estado patológico de câncer com comprometimento com
metas individuais. Bingham, Mitchell, Bishop e Allen (2013) avaliaram as inter-relações entre
o comprometimento com a causa patrocinada pela organização, o suporte comportamental dos
funcionários para a causa patrocinada pela organização e o comprometimento organizacional.
Aube e Rousseau (2005) avaliaram o comprometimento com as metas da equipe e fatores de
efetividade da equipe.
Quando o docente é objeto da investigação, os estudos tomam, prioritariamente, o seu
vínculo com a instituição ou com a carreira (Moreira & Silva, 2018; Rowe, Bastos, & Pinho,
2013; Sanches, Gontijo, Borba, & Verdinelli, 2005; Sanches, Gontijo, & Verdinelli, 2004a;
Sanches, Gontij, & Verdinelli, 2004b; A. V. Silva et al., 2015; Siqueira & Gomide Jr, 2004),
não se encontrando quaisquer trabalhos que tenham se voltado para analisar o
comprometimento com ações ou missões do trabalho universitário. Soma-se a isso a
inexistência de uma medida de comprometimento que levasse em consideração a possibilidade
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de vinculação às diferentes atividades laborais do docente, e que muitas vezes disputam
dedicação, tempo e empenho distintos, ressaltando a importância da construção e validação de
uma escala específica para esse trabalhador, levando em conta a relevância da categoria
estudada.
Tendo em vista o conjunto de argumentações, considerou-se relevante contribuir para a
compreensão do processo de vínculo com as ações docentes. Dessa forma, o presente estudo
teve como objetivo central de desenvolver a Escala de Comprometimento de Ações Docentes
(ECAD), baseada no modelo de Klein et al (2014), e buscar evidências de sua validade
psicométrica em uma amostra de docentes universitários. Para tanto, buscou-se seguir as
orientações necessárias ao processo de construção e validação de instrumentos de mensuração
de fenômenos psicológicos, em uma perspectiva quantitativa (Pasquali, 2010).

MÉTODO

Participantes
A amostra de pesquisa contou com 483 docentes da Universidade Federal da Bahia UFBA, sendo formada, em sua maioria, por participantes do sexo feminino 58,2% (N=445); e
apresentando média de idade = 47,76 anos (DP=10,06). Com relação ao estado civil, tem-se
53,9% casados; 58,2% com titulação de Doutorado. No que diz respeito ao regime de trabalho,
82,2% da amostra se situa na categoria de Dedicação exclusiva e apresenta tempo de serviço
com média= 12,50 anos (DP=10,32). Cerca de 30% dos respondentes apresentaram área de
atuação correspondente às Ciências da Saúde. Em torno de 61,8% dos docentes desenvolve
algum programa de Pós-graduação e apenas 8,5% é bolsista de produtividade do CNPq. No que
diz respeito a cargos de gestão, 57,3% da amostra referiu desempenhar alguma atividade dentre
Coordenação de Colegiado (29,7%); Chefia de Departamento (12,9%),
Direção de Unidade (5,7%); Cargo na Administração Central (3,3%) e Outros (48,3%).
Em torno de 12,1% da amostra relatou fazer parte de Conselho Superior. Apenas 40,9% afirmou
realizar atividades de extensão. A Tabela 1 contém as características pessoais e ocupacionais
dos participantes.
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Tabela 1
Caracterização da amostra
VARIÁVEIS OCUPACIONAIS (n=445)
%
Regime de trabalho
30,8
Dedicação Exclusiva
15,1
20h
13,7
40h
11
Substituto
10,6
Tempo de serviço
7,2
M=12,5 (DP=10,32)
7,2
Desenvolve Programa de Extensão
4,5
Sim
Não
8,5
Cargo de Gestão
91,5
Sim
Não
VARIÁVEIS PESSOAIS (n=445)
Idade
Sexo
Média =47,7 (DP=10,06)
Feminino

Área de atuação
Ciência da Saúde
Ciências Sociais Aplicadas
Linguística, Letras e Artes
Ciências Exatas e da Terra
Ciências Humanas
Ciências Biológicas
Engenharias
Ciências Agrárias
Bolsista CNPq
Sim
Não

Titulação mais elevada
Doutorado
Pós-Doutorado
Mestrado
Especialização

%
58,2
28,3
12,1
0,9

Masculino
Estado Civil
Casados
Solteiros
Separado
Outros

%
82,2
8,8
8,8
0,2

40,9
59,1
42,7
57,3
%
58,2
41,8
53,9
22,9
15,7
7,3

Instrumentos
Para o desenvolvimento da medida, foi elaborado um questionário contendo a versão
inicial da escala de comprometimento com ações docentes e dados pessoais e ocupacionais dos
participantes tais como: sexo, idade, estado civil, carga horária, regime de trabalho, ocupação
de algum cargo de gestão, desenvolvimento de atividades de extensão, vinculação a programas
de pesquisa foram algumas das informações coletadas. Todos os cuidados éticos foram
observados de acordo com a Resolução 510/2016, que dispõe sobre as normas aplicáveis a
pesquisas em Ciências Humanas e Sociais.


A construção da versão piloto da Escala de Comprometimento com Ações
Docentes –– ECAD
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Foi construída uma medida de comprometimento com ações docentes, tomando como
base o modelo proposto por Klein (2014), adicionando indicadores de outras escalas já
validadas de comprometimento organizacional (Bastos & Aguiar, 2015; Bastos, Siqueira,
Medeiros & Menezes, 2008). Trabalhou-se com a noção de comprometimento como um
vínculo que envolve identificação e afeto em relação ao objeto. Neste sentido, indicadores com
qualidade psicométrica usados para mensurar o comprometimento com a organização foram
adaptados para avaliar o vínculo com cada um dos eixos de atividades docentes: ensino,
pesquisa, extensão e gestão. Os itens inseridos nessa escala foram analisados cuidadosamente
e adequados ao foco de cada uma dessas ações, de modo que a escala foi composta,
inicialmente, por 60 itens, sendo 4 blocos com 15 perguntas cada, devendo o participante
responder em uma escala tipo likert de 6 pontos (1 = “discordo totalmente” e 6 = “concordo
totalmente”). A seguir um exemplo de quatro itens que compõem a ECAD, todos seguindo um
mesmo enunciado padrão: “Me dedico intensamente às atividades de...[ensino] [pesquisa]
[extensão] [gestão]”.
Procedimento de coleta e análise de dados
Os dados foram coletados através do envio de questionários por e-mail dos docentes da
Universidade Federal da Bahia - UFBA com o apoio da Superintendência de Tecnologia da
Informação (STI) da Universidade, juntamente com a descrição breve da pesquisa, seus
responsáveis, o termo de consentimento livre e esclarecido (TCLE), bem como o link de acesso
ao questionário.
As análises foram realizadas através do software Statistical Package for Social Science
(SPSS) – versão 21.0, através de procedimentos de estatística descritiva e posterior investigação
da estrutura fatorial do instrumento. Foi realizada a Análise Fatorial Exploratória (AFE) com
utilização do método de extração Principal Axis Factoring – PAF e rotação Varimax.
Inicialmente, os valores dos testes KMO e de esfericidade de Bartlett foram observados, sendo
considerados satisfatórios, no primeiro caso, valores acima de 0,500 e, no último, valores
significativos (p <0.05) (Hair, Black, Babin, Anderson, & Tatham, 2009; Pasquali, 2005). Para
guiar as decisões relacionadas à dimensionalidade da ECAD, além do modelo teórico
apriorístico, foram levados em consideração os autovalores obtidos (critério da raiz latente) e o
gráfico scree. Em seguida, foram analisadas as cargas fatoriais obtidas, sendo observadas a
presença de baixa representatividade (cargas abaixo de 0,30), ambiguidades fatoriais (cargas
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similares em mais de um fator) e, ainda, inconsistências empíricas (itens empiricamente
alocados em fatores diferentes daqueles previstos teoricamente) (Costello & Osborne, 2005;
Furr, 2011).
Como critério de seleção dos itens que deveriam compor a versão final da escala, foram
seguidos os padrões de qualidade psicométrica, além da avaliação dos enunciados e conteúdos
expressos nos mesmos, utilizando-se para isso as cargas fatoriais superiores a 0,30. (Hair,
Anderson, Tatham, & Black, 2007). Por fim, como evidência de confiabilidade interna da
ECAD, foi calculado o Alfa de Cronbach, sendo considerados aceitáveis os valores a partir de
0,70 e, de alta confiabilidade, os índices a partir de 0,80 (Dancey & Reidy, 2006; Field, 2009;
Hair et al., 2009).

RESULTADOS E DISCUSSÃO
A proposta de um novo instrumento para mensurar o comprometimento com ações
docentes implica na busca de evidências de validade de construto. O fato de se ter tomado,
ainda sem indícios de estudos empíricos anteriores, as diferentes missões do trabalho docente
em uma universidade, requer a busca de comprovações de que as ações de ensino, pesquisa,
extensão e gestão são alvos distintos em termos do comprometimento que o professor
desenvolve. Por ser um fenômeno ainda não investigado e não se dispor de um instrumento
específico para mensurá-lo, como afirmado anteriormente, partiu-se de uma versão bastante
extensa de 60 itens para mensurar os quatro comprometimentos. Desde o início, a expectativa
foi a de se chegar a uma versão mais compacta do instrumento, selecionando-se itens com
melhores características psicométricas, já que esses vínculos, necessariamente devem ser
mensurados conjuntamente. Nesta seção são apresentados a seguir os resultados das análises
realizadas que permitiram chegar a uma versão reduzida do instrumento, preservando a
qualidade dos indicadores psicométricos.
A análise fatorial exploratória consistiu no passo inicial nesse processo de validação.
Na AFE, o KMO alcançado foi de 0,928 e o Teste de Esfericidade de Bartlett foi significativo
(p<0,001), o que assegurou a adequação da amostra aos dados de pesquisa e a fatorabilidade da
matriz. Para decisão sobre o número de fatores, considerou-se inicialmente o critério da raiz
latente, que sugeriu a existência de até 9 fatores, conforme apresentação da Tabela 2.
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Tabela 2
Fatores encontrados pelo critério de raiz latente – Ecad
Fatores
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

Autovalor
17,407
9,739
7,321
6,098
1,557
1,226
1,213
1,135
1,031
,790
,720
,668
,637
,595
,567
,528
,522
,446
,423
,408
,383
,362
,345
,313
,307
,301
,282
,278
,263
,250
,239
,230
,220
,203
,191
,186
,177
,171
,158
,153
,151
,146
,138
,134
,125
,124
,120
,110
,108
,095

% de variância
29,011
16,231
12,201
10,164
2,595
2,043
2,021
1,892
1,719
1,316
1,200
1,114
1,062
,991
,945
,880
,869
,743
,706
,680
,639
,604
,576
,521
,511
,502
,470
,464
,438
,417
,398
,383
,367
,338
,318
,310
,295
,284
,264
,256
,251
,243
,231
,223
,209
,207
,199
,184
,181
,159

% Variância Acumulada
29,011
45,243
57,444
67,608
70,203
72,246
74,267
76,160
77,878
79,195
80,394
81,508
82,570
83,561
84,506
85,386
86,255
86,999
87,704
88,385
89,024
89,628
90,203
90,725
91,236
91,738
92,208
92,672
93,111
93,528
93,926
94,308
94,676
95,013
95,332
95,641
95,936
96,220
96,484
96,740
96,991
97,233
97,464
97,688
97,896
98,104
98,303
98,487
98,668
98,826
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51
52
53
54
55
56
57
58
59
60

,093
,090
,085
,081
,074
,064
,063
,058
,052
,045

,156
,151
,141
,134
,123
,107
,104
,097
,086
,075

98,982
99,132
99,273
99,408
99,530
99,638
99,742
99,838
99,925
100,000

Após a leitura e análise dos conteúdos dos itens agrupados em cada um dos nove fatores
sugeridos por esse critério, constatou-se a impossibilidade de interpretá-los de forma
satisfatória. Partiu-se, portanto, para a observação dos resultados do scree plot.

Figura 1
Scree Plot da Análise Fatorial Exploratória da ECAD

O scree plot apresentado na Figura 1, sugere claramente que 4 fatores respondem por
uma parte significativa da variância explicada, à qual perfez um total acumulado de 65,44%.
Por fim, examinou-se a saturação item-fator após a rotação Varimax com normalização de
Kaiser, verificando-se que a melhor estrutura fatorial para os dados se mostrou coerente com o
modelo teórico que originou a escala. Na Tabela 3, encontram-se as cargas fatoriais da solução
com 4 fatores.
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Tabela 3
Cargas fatoriais da solução com quatro fatores
Descrição do item

Fator
,901

h2
,880

6. Sinto orgulho em desenvolver as atividades de extensão.

,895

,990

7. Tenho prazer em realizar as atividades de extensão.

,890

,908

15. Sinto-me feliz quando desenvolvo atividades de extensão.

,876

,860

5. Gosto de desenvolver atividades de extensão.

,875

,865

8. Considero desafios profissionais estimulantes as atividades de

,841

,807

,804

,892

11. Busco ser inovador nas atividades de extensão.

,784

,826

3. Me dedico intensamente às atividades de extensão.

,783

,880

1. Me sinto comprometido com a atividade de extensão.

,777

,798

12. Me identifico com os valores que embasam as atividades de

,776

,761

,765

,806

10. Procuro realizar com qualidade as atividades de extensão.

,715

,777

13. Me empenho em realizar da melhor forma possível as

,711

,816

,691

,669

Extensão Gestão Pesquisa Ensino
9. Tem grande significado pessoal me dedicar às atividades de
extensão.

extensão.
4. Assume grande prioridade na minha atuação profissional a
extensão.

extensão.
14. Fico absorvido e perco a noção do tempo quando realizo as
atividades de extensão.

atividades de extensão.
2. Considero importante nesta profissão desenvolver atividades
de extensão.
6. Sinto orgulho em desenvolver as atividades de gestão.

,895

,884

9. Tem grande significado pessoal me dedicar às atividades de

,878

,867

15. Sinto-me feliz quando desenvolvo atividades de gestão.

,875

,896

5. Gosto de desenvolver atividades de gestão.

,874

,864

7. Tenho prazer em realizar as atividades de gestão.

,866

,885

12. Me identifico com os valores que embasam as atividades de

,834

,782

,811

,792

,806

.836

gestão.

gestão.
8. Considero desafios profissionais estimulantes as atividades de
gestão.
4. Assume grande prioridade na minha atuação profissional a
gestão.
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1. Me sinto comprometido com a atividade de gestão.

,785

,778

3. Me dedico intensamente às atividades de gestão.

,766

,840

11. Busco ser inovador nas atividades de gestão.

,751

,752

14. Fico absorvido e perco a noção do tempo quando realizo as

,745

,763

,735

,860

,727

,682

,712

,836

atividades de gestão.
13. Me empenho em realizar da melhor forma possível as
atividades de gestão.
2. Considero importante nesta profissão desenvolver atividades
de gestão.
10. Procuro realizar com qualidade as atividades de gestão.
7. Tenho prazer em realizar as atividades de pesquisa.

,882

,918

6. Sinto orgulho em desenvolver as atividades de pesquisa.

,871

,885

9. Tem grande significado pessoal me dedicar às atividades de

,860

,844

1. Me sinto comprometido com a atividade de pesquisa.

,842

,807

5. Gosto de desenvolver atividades de pesquisa.

,840

,838

3. Me dedico intensamente às atividades de pesquisa.

,835

,870

4. Assume grande prioridade na minha atuação profissional a

,830

,838

,812

,773

15. Sinto-me feliz quando desenvolvo atividades de pesquisa.

,804

,802

10. Procuro realizar com qualidade as atividades de pesquisa.

,750

,826

12. Me identifico com os valores que embasam as atividades de

,746

,744

,742

,758

,740

,815

11. Busco ser inovador nas atividades de pesquisa.

,726

,773

2. Considero importante nesta profissão desenvolver atividades

,622

,614

pesquisa.

pesquisa.
8. Considero desafios profissionais estimulantes as atividades de
pesquisa.

pesquisa.
14. Fico absorvido e perco a noção do tempo quando realizo as
atividades de pesquisa.
13. Me empenho em realizar da melhor forma possível as
atividades de pesquisa.

de pesquisa.
5. Gosto de desenvolver atividades de ensino.

,886 ,869

7. Tenho prazer em realizar as atividades de ensino.

,861 ,830

6. Sinto orgulho em desenvolver as atividades de ensino.

,827 ,836

9. Tem grande significado pessoal me dedicar às atividades de

,804 ,767

ensino.
2. Considero importante nesta profissão desenvolver atividades

,789 ,795

de ensino.
15. Sinto-me feliz quando desenvolvo atividades de ensino.

,751 ,726

1. Me sinto comprometido com a atividade de ensino.

,737 ,781

8. Considero desafios profissionais estimulantes as atividades de

,725 ,639

ensino.
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13. Me empenho em realizar da melhor forma possível as

,721 ,767

atividades de ensino.
10. Procuro realizar com qualidade as atividades de ensino.

,721 ,774

4. Assume grande prioridade na minha atuação profissional o

,713 ,701

ensino.
3. Me dedico intensamente às atividades de ensino.

,667 ,683

11. Busco ser inovador nas atividades de ensino.

,594 ,661

12. Me identifico com os valores que embasam as atividades de

,570 ,615

ensino.
14. Fico absorvido e perco a noção do tempo quando realizo as

,477 ,687

atividades de ensino.
0,97

0,97

0,96

0,94

EingenValue

17,41

9,74

7,32

% de variância explicada

29,01

16,23

12,20

6,10
10,16

Alpha de Cronbach

Nota. Método de Extração: Fatoração pelo Eixo Principal. Método de Rotação: Varimax com
Normalização de Kaiser. a. Rotação convergida em 5 iterações.

Como pode ser observado na Tabela 3, a estrutura de 4 fatores permitiu uma melhor
interpretação, visto que as variáveis se agruparam por significado teórico e semelhança
semântica. O primeiro fator agrupou 15 itens referentes a comprometimento com as ações de
extensão (“Tem grande significado pessoal me dedicar às atividades de extensão”). O segundo
fator agrupou 15 itens referentes a comprometimento com ações de gestão (“Sinto orgulho em
desenvolver as atividades de gestão”). O terceiro fator agrupou 15 itens referentes ao
comprometimento com ações de pesquisa (“Gosto de realizar atividades de pesquisa”). O quarto
fator agrupou 15 itens referentes ao comprometimento com ações de ensino (“Me identifico
com os valores que embasam a atividade de ensino”). A solução encontrada, como visto, não
eliminou qualquer item dentre os sessenta iniciais e cada ação docente claramente se agrupou
em um fator pertinente.
Posteriormente, com o objetivo de enxugar a quantidade de itens, percebeu-se que o
conteúdo semântico de alguns itens era idêntico, com variações apenas de redação. Um
instrumento mais compacto assegura maior agilidade e efetividade nas respostas a serem
coletadas através de uma medida mais curta. Com base nesta análise de conteúdo, foram
eliminados os itens 1, 7 e 15, por apresentarem similaridades dos aspectos abordados, em
relação aos demais itens. Adicionalmente, verificou-se que um conjunto de itens constituíam
indicadores comportamentais de comprometimento e não indicadores atitudinais. Na pesquisa
sobre comprometimento, tais indicadores comportamentais têm sido tomados como
consequentes (da atitude) ou como uma medida independe do construto, o que permite
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comparar o “dizer-se” comprometido, com o “mostrar-se” comprometido. Neste caso, os
indicadores comportamentais deveriam ser medidos por uma escala de frequência e não de
concordância. A presença desse conjunto de indicadores comportamentais pode, inclusive,
explicar a extração de um número elevado de fatores inicialmente. Optou-se, então, por excluir
os itens 3, 10, 11, 13 e 14. Assim, a versão final da escala ficou composta com 7 itens para
cada foco do comprometimento, como mostra a Figura 2.

ESCALA DE COMPROMETIMENTO COM AÇÕES DOCENTES -ECAD
PERGUNTAS

ENSINO

PESQUISA

EXTENSÃO

GESTÃO

1. Considero importante nesta profissão
desenvolver atividades de...
2. Assume grande prioridade na minha atuação
profissional...
3.Gosto de desenvolver atividades de...
4.Sinto orgulho em desenvolver as atividades de...
5.Considero desafios profissionais estimulantes
as atividades de...
6.Tem grande significado pessoal me dedicar às
atividades de...
7. Me identifico com os valores que embasam as
atividades de...

Figura 2
Escala de Comprometimento com Ações Docentes (versão reduzida)

Após a exclusão desses 08 itens, seguiu-se à realização de uma nova AFE com os 07
itens de cada dimensão do comprometimento com ações docentes, cujos dados constam na
Tabela 4. Como pode ser observado, após a exclusão dos itens mencionados, o critério da raiz
latente aponta a possibilidade de retenção de até quatro fatores, o que passa a ser compatível
com o modelo teórico adotado (Klein et al, 2014). Em conjunto, os 04 fatores foram
responsáveis por 73,38% da variância explicada.
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Tabela 4
Fatores encontrados na ECAD (versão reduzida)
Fatores
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Autovalor
8,440
4,962
3,904
3,241
,852
,609
,583
,555
,483
,418
,374
,352
,328
,301
,291
,270
,262
,249
,233
,192
,180
,164
,158
,141
,135
,118
,109
,095

% Variância
30,142
17,720
13,945
11,574
3,041
2,176
2,083
1,981
1,726
1,492
1,336
1,259
1,170
1,074
1,040
,963
,936
,889
,833
,687
,644
,587
,564
,504
,483
,422
,389
,341

%Variância
Acumulada
30,142
47,862
61,806
73,380
76,422
78,597
80,680
82,661
84,387
85,879
87,215
88,474
89,644
90,717
91,757
92,720
93,657
94,546
95,379
96,066
96,710
97,297
97,861
98,365
98,849
99,271
99,659
100,000

Nota. Método de Extração: Análise de Componente Principal.

A seguir, na Tabela 5, são apresentados os itens mantidos para mensuração do
comprometimento com ações docentes, bem como as respectivas cargas fatoriais. Chama a
atenção, aqui, o fato de todos os itens apresentarem cargas fatoriais extremamente elevadas, o
que indica que todos eles se comportam como bons representantes dos fatores nos quais foram
empiricamente alocados.
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Tabela 5
Cargas fatoriais ECAD (versão reduzida)
Itens
2. Considero importante nesta profissão
desenvolver atividades de ensino.
4. Assume grande prioridade na minha atuação
profissional o ensino.
5. Gosto de desenvolver atividades de ensino.
6. Sinto orgulho em desenvolver as atividades de
ensino.
8. Considero desafios profissionais estimulantes
as atividades de ensino.
9. Tem grande significado pessoal me dedicar às
atividades de ensino.
12. Me identifico com os valores que embasam
as atividades de ensino.
2. Considero importante nesta profissão
desenvolver atividades de pesquisa.
4. Assume grande prioridade na minha atuação
profissional a pesquisa.
5. Gosto de desenvolver atividades de pesquisa.
6. Sinto orgulho em desenvolver as atividades de
pesquisa.
8. Considero desafios profissionais estimulantes
as atividades de pesquisa.
9. Tem grande significado pessoal me dedicar às
atividades de pesquisa.
12. Me identifico com os valores que embasam
as atividades de pesquisa.
2. Considero importante nesta profissão
desenvolver atividades de extensão.
4. Assume grande prioridade na minha atuação
profissional a extensão.
5. Gosto de desenvolver atividades de extensão.
6. Sinto orgulho em desenvolver as atividades de
extensão.
8. Considero desafios profissionais estimulantes
as atividades de extensão.
9. Tem grande significado pessoal me dedicar às
atividades de extensão.
12. Me identifico com os valores que embasam
as atividades de extensão.
2. Considero importante nesta profissão
desenvolver atividades de gestão.
4. Assume grande prioridade na minha atuação
profissional a gestão.
5. Gosto de desenvolver atividades de gestão.
6. Sinto orgulho em desenvolver as atividades de
gestão.
8. Considero desafios profissionais estimulantes
as atividades de gestão.
9. Tem grande significado pessoal me dedicar às
atividades de gestão.
12. Me identifico com os valores que embasam
as atividades de gestão.

Fator 1

Fator 2

Fator 3

Fator 4
,797
,739
,907
,882
,748
,864
,617

,694
,838
,873
,904
,853
,886
,771
,764
,800
,897
,915
,891
,921
,801
,741
,817
,910
,910
,851
,910
,851
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Por fim, para a verificação da confiabilidade interna, foi calculado o coeficiente Alpha
de Cronbach para cada dimensão. Em relação ao critério de consistência interna da escala, a
solução com 4 fatores sustenta-se de forma teórica e também empírica, uma vez que sua
consistência geral (α= 0,906) e por fatores (CAEn α=0,90; CAPesq α=0,92; CAEx α=0,94 e
CAGest α=0,94) revelaram-se extremamente satisfatórios.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
A partir da análise dos resultados alcançados é possível apontar a solução de 4 fatores
como pertinente para apreensão do fenômeno de comprometimento com ações docentes. Esse
resultado se coaduna com o referencial teórico, visto que a atividade docente prevê a realização
de 4 grandes eixos de ações: ensino, pesquisa, extensão e gestão. Estas, por sua vez, demandam
dedicação, tempo e empenho de naturezas distintas, que guardam relação com a forma com a
qual o docente se vincula a cada uma.
Meyer e Anderson (2016) apontaram que, embora apresentem correlação positiva, o
comprometimento organizacional e o comprometimento com ações são vínculos que podem
existir independentemente. Dessa forma, a presente escala contribui com a mensuração desse
fenômeno que apesar de estar associado ao comprometimento com a instituição de maneira
mais geral, apresenta suas peculiaridades em cada atividade a ser realizada, de maneira mais
específica.
Rowe, Bastos e Pinho (2013) acrescentaram que o interesse pela temática de múltiplos
comprometimentos se sustenta no pressuposto de que vários vínculos preveem comportamentos
melhor do que um isoladamente. Bastos (1995, p. 58) foi enfático em dizer: “parece ser
irreversível a imposição de se investigar múltiplos comprometimentos simultaneamente”.
Consoante com isso, Cohen (2003) defendeu que o comprometimento com vários focos surte
distintos efeitos no comportamento do indivíduo e destacou a possibilidade de trocas ou divisão
de focos de comprometimento.
Vandenberghe, Bentein e Stinglhamber (2004) inclusive destacaram uma maior
probabilidade de predição em eventos mais próximos ao fenômeno que se quer predizer,
destacando a importância de analisar o desempenho de equipes. Assim, uma medida mais
específica de comprometimento com as ações profissionais tende a fornecer uma nova forma
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de enxergar as relações do indivíduo com o seu trabalho e com as demandas que lhe são
direcionadas cotidianamente.
Assim, a validação dessa medida abre a possibilidade de apreensão do fenômeno do
comprometimento sob uma nova perspectiva, no caso, as ações docentes, de forma mais
confiável. Tal fato repercute numa maior precisão do diagnóstico desse tipo de vínculo entre os
docentes e suas atividades, distinguindo-o dos outros tipos de vínculos estabelecidos pelo
trabalhador e que tendem a produzir impactos distintos no seu desempenho bem como da
organização.
Essa escala repercute também no diagnóstico organizacional, fornecendo subsídios para
o desenvolvimento de formas de avaliação e promoção específicas a cada atividade, que
poderão se mostrar mais efetivas. Dessa forma, tem-se a relevância da Escala de
Comprometimento com Ações Docentes enquanto subsídio para construção de um Plano de
Desenvolvimento Individual – PDI, permitindo uma melhor gestão da atuação docente.
Por fim, em se tratando de um estudo pioneiro nessa temática de comprometimento com
ações docentes, aconselha-se que sejam realizados mais estudos, com utilização de outras
medidas de comprometimento, que levem em conta outros indicadores e não apenas as medidas
de autorrelato como forma de mensuração. Sugere-se ainda a replicação desse estudo em outras
Universidades do país, analisando possíveis impactos de variáveis macro contextuais no
processo de vinculação do docente com as atividades. A abordagem dessa temática também em
estudos de corte longitudinal forneceria mais informações sobre o processo de desenvolvimento
do comprometimento com as ações docentes. Sugere-se ainda como próximos passos a serem
seguidos uma nova coleta com vistas a realização da Análise Confirmatória, para verificação
da estrutura fatorial da escala.
Conforme destacado por T. E. Becker (2016), há ainda muito a ser descoberto sobre a
variabilidade individual no processo de comprometimento. Nesse sentido, a presente escala
abre a possiblidade de uma linha de pesquisa que aprofunde a compreensão de como diferentes
intensidades do comprometimento com as quatro vertentes de ações docentes podem se traduzir
em trajetórias de carreira distintas e, em decorrência, gerarem resultados ou produtos distintos
para a Universidade.
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ESTUDO 2 – RELAÇÕES ENTRE VÍNCULO COM A ORGANIZAÇÃO E
COM AS ATIVIDADES DOCENTES: IDENTIFICANDO E CARACTERIZANDO
PERFIS DE COMPROMETIMENTO

INTRODUÇÃO
O docente, ao ingressar a universidade pública, tem sobre ele um conjunto amplo de
demandas postas pela diversidade de missão universitária, o que exigirá dele decisões a respeito
de dedicação e tempo, do empenho em ampliar a sua qualificação, de modo a conciliar
interesses vocacionais mais específicos e o trabalho efetivamente desempenhado. Ou seja, ao
ingressar numa universidade e ao longo da sua trajetória como docente, ele pode construir
trilhas de carreira distintas. Tais trilhas ou eixos de atuação têm em comum a atividade de
ensino, mas se diferenciam quanto a dedicação às atividades de pesquisa, extensão e gestão. O
ensino é obrigatório a todo o corpo docente, mas a pesquisa, a extensão e a gestão se configuram
em eixos de atuação que o docente escolhe em função, sobretudo, do seu nível de identificação
com essas atividades. Vale ressaltar que essas possibilidades são características das instituições
universitárias que têm a sua missão claramente definida na Lei de Diretrizes e Bases da
Educação (1996), constituindo-se em centros de formação, de produção de conhecimento e de
difusão e transferência desse conhecimento para a sociedade.
A especificidade da relação existente entre as atividades docentes e a missão da
instituição, também varia em função da sua natureza se privada ou pública, como bem destacam
Barbosa e Mendonça (2015). Ou seja, a pesquisa e a extensão possuem presença e peso muito
diferenciados entre docentes e entre instituições. A essas atividades-fim, junta-se as atividades
de gestão da própria instituição, nos seus diferentes níveis, tanto na área fim (departamentos,
colegiados, coordenações, direções de unidades) ou na área meio (administração central da
universidade). É bastante comum tratar-se a gestão como uma demanda antagônica ao ensino,
pesquisa, extensão, algo estranho a vocação do professor e muitas vezes assumida sem interesse
e qualificação para os desafios que esse eixo de atuação coloca. Barbosa e Mendonça (2015),
reconhecendo esse problema, apoiados no trabalho de Ésther (2007, citado por Babosa &
Mendonça, 2015) falam da figura do professor-gestor, definido como um profissional que
assume a dupla atividade, ambas peculiares ao mundo acadêmico e que, por isso, definem essa
espécie particular de gestor. Trata-se de um eixo de atuação comum em outras instituições
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(hospitais, por exemplo) cujos profissionais responsáveis pelas atividades fins são também
responsáveis pela gestão.
A partir do Decreto Lei no 205/2009 foi possível demarcar a ampliação do campo de
atuação da docência, para além das atividades de ensino, pesquisa, extensão e gestão, mas
envolvendo também uma atuação em caráter relacional com o aluno e demais membros das
instituições, destacando assim as múltiplas funções endereçadas ao professor universitário.
Barbosa e Mendonça (2015) apontaram algumas transformações no trabalho e
atividades do professor de ensino superior enquanto fatores relevantes para as atuais
disparidades existentes entre as quatro atividades docentes elencadas: ensino, pesquisa,
extensão e gestão, ainda que todas estejam previstas em regulamentação para a atuação na
docência do ensino superior. A primeira diz respeito ao crescimento e diferenciação interna da
profissão acadêmica, resultante da expansão do setor de ensino superior. A segunda
transformação destaca o papel cada vez mais ativo do professor na busca por si só de
investimentos em pesquisa. A terceira mudança reporta-se à ruptura das fronteiras entre
academia e outros setores da sociedade, evidenciando um movimento de aproximação entre
essas esferas. A última mudança refere-se a transformações nas próprias universidades, que
convocam os professores a assumirem papéis inovadores e estratégicos. Tais mudanças
repercutiram em uma ampliação dos papéis de trabalho do professor, para além das tradicionais
atividades de ensino, pesquisa e extensão, revelando um novo horizonte desafiador na gestão
de atividades.
Classicamente, o docente universitário, como bem destacou Basso (1998, citado por
Dourado, 2016) possui grande nível de autonomia seja na escolha de metodologias, seja na
seleção de conteúdos e práticas mais adequadas ao processo de aprendizagem. Também no
campo da pesquisa, tal autonomia se revela na escolha dos seus objetos de estudo assim como
dos métodos para investiga-los, respondendo mais diretamente as expectativas da comunidade
científica do que da instituição. Mesmo no campo da extensão, também há amplo grau de
liberdade quanto ao nível e tipo de serviços e segmentos sociais com os quais se relacionará.
Se, por um lado, essa autonomia garante ao docente maior controle sobre a sua atuação, por
outro lado, a deixa de uma forma majoritariamente isolada. Tal isolamento foi problematizado
por Dourado (2016) ao ressaltar a carência de um adequado suporte pelos docentes, sendo
também demarcado nas adversidades encontradas na realização da atividade gerencial
elencadas por Peixoto e Janissek (2015).
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É nesse contexto de possibilidades de escolhas autônomas que tem que se entender as
diferentes configurações de atividades realizadas pelos docentes. Essas escolhas se dão em
contextos institucionais e sociais que valorizam e recompensam diferentemente o desempenho
nas diferentes trilhas escolhidas. Os processos de avaliação externos a que estão submetidas as
universidades, por exemplo, constituem em forte pressão por desempenhos diferenciados. A
dedicação a pesquisa, por exemplo, é fortemente afetada pelas agências de fomento; a prestação
de serviços ou extensão, por seu turno, também é afetada por demandas e apoios financeiros; a
própria atividade de ensino é afetada por critérios de avaliação institucional externa ou interna.
Esse conjunto de forças faz com que perfis docentes distintos se associem a desempenhos
diferenciados tanto no nível individual como institucional. Por outro lado, Zabalza (2007)
demonstrou como os mecanismos básicos de promoção, fortemente vinculados à produtividade
científica contribuem para o preterido lugar destinado às atividades de gestão.
Santos Filho e Dias (2016) destacaram a prioridade assumida pela pesquisa no âmbito
docente, sendo ratificada pelos critérios utilizados para ingresso, ascensão e estabilidade na
carreira, o que se relaciona com o papel que historicamente as universidades, não apenas no
Brasil, desempenham na produção do conhecimento. Evidente que tais cobranças por produção
científica entram em choque com as constantes cobranças sociais de contribuição da
universidade à solução dos problemas da vida prática, já que um único docente, muitas vezes
não pode dar conta de ambos os papeis. Novamente aqui, o docente se depara com expectativas
sociais e mecanismos de controle do seu desempenho que implicam em necessidades de fazer
escolhas sobre o que priorizar na sua atividade profissional.
Como vimos até aqui, temos o ensino como uma atividade obrigatória e a pesquisa e
extensão, como escolhas que o docente deve fazer a partir de como articula motivações e
competências pessoais com as pressões e mecanismos sociais de reconhecimento da sua
atividade. Apesar de inerente à atuação docente em uma universidade, pouca atenção tem sido
dada às atividades de gestão, repercutindo em dificuldades enfrentadas pelos docentes nesse
processo, como destacaram Peixoto e Janissek (2015). Dentre elas, a falta de preparação dos
docentes para a realização da atividade, além da ausência de um suporte adequado das esferas
superiores de decisão na universidade são alguns fatores que ganham destaque. Soma-se a isso,
a inexistência de controle sobre os processos seletivos – concursos, que são definidos por
legislação federal, e conduzidos por bancas examinadoras destinadas para tal. Por fim, tem-se
a falta de clareza quanto as normas e procedimentos organizacionais, produzindo uma
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indefinição geral que, por sua vez acarreta dificuldades de realizar os devidos
acompanhamentos das atividades.
Não se pode desconsiderar neste complexo conjunto de fatores que antecedem as
decisões docentes sobre que trilhas seguir no exercício profissional, o processo de formação
individual que vai gerar uma representação singular do que significa ser docente que impacta
na forma como cada docente atua, como bem destacaram Bolzan e Powaczuk (2017):
Desta forma, podemos dizer que as oportunidades afetivas, sociais, políticas, culturais e
acadêmicas vivenciadas no decorrer das trajetórias formativas influenciam diretamente
no modo de agir e pensar a profissão docente, possibilitando a compreensão acerca da
atividade de produção da docência como uma ação ligada à existência de um indivíduo
ou de uma comunidade humana, particular e, portanto, subjetiva e relativa. (p. 165)

O processo de construção da identidade enquanto professor universitário foi situado por
Zabalza (2007) através do exercício de 3 funções em que eles comumente são convocados a
desempenhar: ensino, investigação e gestão. O autor teceu algumas reflexões também acerca
dos dilemas enfrentados pelo docente ao longo da sua carreira frente às múltiplas funções que
lhe são direcionadas e que perpassam a atuação a nível individual versus colaborativa; a própria
dicotomia alimentada entre o exercício da investigação versus docência; a generalização versus
especialização; o ensino versus aprendizagem.
Vaz-Rebelo, Pessoa e Barreira (2010) apresentaram a formação da identidade do
professor como um processo complexo a ser compreendido a partir das relações que se firmam
entre as dimensões profissional, pessoal e laboral:
Mas Ser Professor Universitário passa também pela caracterização da dedicação, interesse,
prestígio ou valor que são atribuídos a cada uma das funções referidas e, necessariamente pela
compreensão das inter-relações possíveis entre as mesmas e dos contextos ou circunstâncias em
que ocorrem. (p. 64)

Os autores acrescentaram a esse conjunto de possibilidades de atuação docente ainda as
atividades referentes ao business, (que se refere à captação de financiamento, parcerias,
convênios com empresas e outras instituições); e das relações institucionais (que diz respeito
ao papel de representação da universidade em eventos científicos), mas que não foram
contempladas no escopo desta pesquisa.
Diante dessas múltiplas possibilidades de atuação docente, revela-se importante
compreender o processo de identificação e vinculação desses profissionais com cada uma
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dessas trilhas de atividades da universidade. Com isso, ganha destaque a temática do
comprometimento, visto que é através do vínculo que o profissional estabelece com a
organização e/ou as suas atividades diárias que serão realizadas as entregas do seu trabalho.
Desde meados da década de 90 a literatura de comprometimento foi se esforçando por
abandonar os estudos que tratavam da existência de um único vínculo, assumindo que os
indivíduos lidam, simultaneamente, com múltiplos comprometimentos no seu cotidiano de
trabalho. Com isto configurou-se no campo duas perspectivas de análise do comprometimento.
Uma primeira com foco na variável: toma-se um ou mais vínculos de comprometimento e se
analisa seus antecedentes, consequentes ou correlatos em amostras amplas de trabalhadores. O
objetivo é compreender os determinantes ou os impactos de tais vínculos. A segunda
perspectiva é a centrada em pessoas, apresentada por Morin (2016) e que compreende o
indivíduo de forma holística, oferecendo a possibilidade de analisar o contexto onde interagem
os diversos focos de comprometimento. Aqui o objetivo é compreender como cada pessoa
articula os diferentes vínculos que desenvolvem com distintos aspectos ou dimensões do seu
mundo de trabalho. Tal perspectiva não abandona o objetivo de descobrir antecedentes ou
consequentes dos comprometimentos; no entanto, a unidade de análise é a estrutura de
compromissos que cada sujeito apresenta. Essa abordagem ainda ratifica a noção de que um
comprometimento pode gerar um contexto de compatibilidade ou conflito entre os demais
vínculos, realçando a força das idiossincrasias nesse processo.
A abordagem dos Múltiplos Comprometimentos surgiu, em meio à complexidade das
relações do homem com o seu trabalho, como uma tentativa de especificar quais metas e
valores, de fato, estariam repercutindo no comportamento do trabalhador. Assume, pois, a
noção de que os colaboradores são comprometidos com vários focos e estes surtem distintos
efeitos no seu comportamento (Cohen, 2003). Bastos, Correa e Lira (2000) sinalizaram a
existência de múltiplos focos de comprometimentos como a carreira, o sindicato, a família, a
organização, a equipe, o líder, etc., destacando que estes poderiam ser harmônicos ou
conflitivos no cotidiano dos indivíduos. Essa é outra singularidade da abordagem: permitir
analisar como tais compromissos afetam uns aos outros, configurando unidades que
diferenciam a forma como os indivíduos atuam no trabalho.
Já nos anos 1980, um clássico trabalho (Reichers, 1985) apontava que a organização,
alvo mais intenso de estudos sobre comprometimento, não era uma unidade monolítica e sim
composta de múltiplos elementos ou coalizões que podiam gerar comprometimentos distintos
(os clientes, o líder, a equipe). Assim um vínculo com a organização seria melhor entendido
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como múltiplos vínculos com os seus constituintes mais importantes, podendo gerar perfis
distintos de comprometimento (pessoas mais comprometidas com seu trabalho, com seu grupo,
com o seu departamento, com a clientela que atende, por exemplo).
A inclusão do ponto de vista do “comprometido” é mais um fator que ganha destaque
na abordagem de múltiplos comprometimentos ao chamar a atenção para o fato de que cada
sujeito experiencia o comprometimento de determinada forma, em função do peso ou da
intensidade com que ele se compromete com os diferentes aspectos do contexto em que
trabalha. A concepção de múltiplos comprometimento ressalta, assim, a necessidade de
caracterizar os grupos com os quais o sujeito se identifica, bem como suas metas e valores, para
assim, serem evidenciados os seus múltiplos e diferentes focos. O conceito de perfil de
comprometimento envolve os focos e a intensidade associados a cada um dos múltiplos
comprometimentos.
Klein et al. (2014) defenderam ser o comprometimento um vínculo “target-free”, que
pode ser direcionado a todo e qualquer alvo, sem que para isso, seja necessária uma definição
prévia e distinta. Assim, os autores definiram o comprometimento como um vínculo
psicológico volicional e que envolve a noção de responsabilidade e dedicação com determinada
atividade, projeto ou entidade, dentre outros. A existência de uma medida única, defendida
pelos autores, inaugura a possibilidade de mensuração de diversos vínculos de
comprometimento simultaneamente, permitindo a compreensão de como eles interagem de
maneira peculiar em cada indivíduo.
Associada a perspectiva de se estudar múltiplos comprometimentos encontra-se a
recente noção de comprometimento com ações, termo cunhado por Neubert e Wu (2009) para
descrever o comprometimento que o indivíduo desenvolve com as suas ações, com o seu
comportamento. Com essa noção, os autores pretendem aproximar o comprometimento do
comportamento a ser emitido pelo sujeito. Nesse sentido, Meyer e Anderson (2016) frisaram
que o comportamento não é parte do construto comprometimento, mas sim um dos seus
resultados primários, ou melhor, o comportamento seria um mediador entre o
comprometimento e o resultado obtido.
O comprometimento com ações foi definido por Meyer e Anderson (2016) como:
(...) um estado psicológico (seja uma atitude, vínculo ou mentalidade), seja consciente ou
disponível para a consciência, que tem como foco um curso de ação e possivelmente o ímpeto
para essa ação (objetivo/ iniciativa de mudança) e deve aumentar a probabilidade de o indivíduo
se envolver no comportamento focal. (p. 179)
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Desta forma, a pesquisa sobre comprometimento docente, abarca não somente a ideia
de uma vinculação à organização, de maneira mais global, mas também a noção de múltiplos
vínculos com ações que podem ser desempenhadas na universidade. Essas atividades assumem
a função de grandes eixos sob os quais se dá a identificação e dedicação do docente, podendo
se configurar em diferentes perfis de comprometimento e, por sua vez, de atuação.
Até então, como assinalaram Sanches et al. (2004b) os diversos trabalhos desenvolvidos
com docentes do ensino superior visaram conhecer os padrões de comprometimento
estabelecidos com a instituição e com a profissão (Bastos & Borges-Andrade, 2002; Cançado,
Genelhu, & Moraes, 2007; Moreira & Silva, 2018; Rowe, Bastos, & Pinho, 2013; Sanches,
Gontijo, Borba, & Verdinelli, 2005; Sanches, Gontijo, & Verdinelli, 2004a; Sanches, Gontijo,
& Verdinelli, 2004b; A. V. Silva, 2015; Siqueira & Gomide Jr, 2004). A título de exemplo de
um trabalho típico Sanches, Gontijo e Verdinneli (2005) em sua pesquisa, corroboraram os
achados da literatura de que professores comprometidos com a carreira apresentam maior
identificação e envolvimento com a atividade docente, refletindo, pois, no seu desempenho. Os
autores exibiram ainda diferentes perfis de comprometimento, sendo unilateralmente com a
carreira e/ou com a organização, ou duplamente comprometidos, bem como distintos
desempenhos acadêmicos. Os docentes incluídos em padrões duplamente comprometidos
apresentaram rendimento mediano em relação aos unilateralmente comprometidos, sugerindo
que a existência de múltiplos focos de comprometimento estaria ocasionando uma divisão das
suas atenções e atividades.
O estudo desenvolvido por Rowe, Bastos e Pinho (2013) avaliou os efeitos dos vínculos
com a carreira e com a organização no desempenho docente de instituições de ensino superior
públicas e privadas. Aqui os autores encontraram evidências de que o vínculo do docente com
a instituição implicou em uma maior produção científica em docentes em exercício em
programas de pós-graduação. No que diz respeito ao vínculo com a carreira, percebeu-se maior
empenho em relação às atividades de ensino, o que envolve maior busca por aprimorar as aulas,
estímulo à participação dos estudantes e apoio para melhorar o seu desempenho.
O presente estudo introduz uma inovação no campo de pesquisa sobre
comprometimento docente, ao se debruçar, pela primeira vez, para compreender como os
docentes se comprometem com as diferentes trilhas ou eixos de ação que definem a missão de
uma instituição universitária. Partindo das argumentações anteriormente descritas, tem-se o
seguinte problema de pesquisa: Como os docentes articulam os diferentes vínculos com as

62

atividades de ensino, pesquisa, extensão e gestão e sua relação com o vínculo de
comprometimento com a organização?

MÉTODO
O estudo é caracterizado como quantitativo e de corte transversal (Creswell, 2010), e
pretendeu investigar os vínculos dos docentes do ensino superior, identificando possíveis perfis
de comprometimento com ações voltadas para concretizar a missão da universidade
(ensino/pesquisa/extensão/gestão).
Participantes
A amostra de pesquisa contou com 483 docentes da UFBA. Todos os professores
preencheram o mesmo instrumento disponibilizado exclusivamente on-line no período de
Junho a Dezembro de 2018.
De maneira geral, a amostra pode ser caracterizada como constituída em sua maior parte
por mulheres (58,2%), com média de idade M= 47,7 anos (DP=10,06), casadas (53,9%) e com
percentual de titulação de Doutorado em 58,2%. Apresentam média de tempo de serviço M=
12,5 anos (DP= 10,32), estando apenas 8,5% atuando enquanto bolsistas CNPq, 40,9% realizam
atividades de extensão e 42,7% desempenham algum cargo de gestão na universidade. No que
diz respeito à área de atuação, a amostra apresenta 30,8% de profissionais da área de Saúde,
15,1% da área de Ciências Sociais Aplicadas e 13,7% de profissionais da área de Linguística,
Letras e Artes, 11% da área de Ciências Exatas e da Terra, 10,6% da área de Ciências Humanas,
7,2% da área de Ciências Biológicas, 7,2% da área de Engenharias e 4,5% da área de Ciências
Agrárias.
Instrumentos
Foram coletados dados sobre o comprometimento do docente com a instituição, no caso,
a UFBA, e dados referentes ao comprometimento com as atividades-fim da Universidade, de
maneira mais específica, além de um amplo conjunto de variáveis pessoais e ocupacionais.
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Medida De Comprometimento Organizacional (versão reduzida): validada por Bastos
e Aguiar (2015) foi utilizada na sua versão reduzida, composta por 07 itens que visam mensurar
o comprometimento organizacional, tomando como base o construto unidimensional e de base
afetiva.
A Escala de Comprometimento com Ações Docentes –– ECAD: mensura o
comprometimento com as ações docentes, tomando como base as 4 atividades-fim da
Universidade: ensino, pesquisa, extensão e gestão. É composta por 28 itens, sendo 4 blocos, de
7 perguntas cada, referentes a relação do docente com cada atividade-fim da Universidade. A
seguir alguns exemplos dos itens: “Me sinto comprometido com...”; “Assume grande prioridade
na minha atuação profissional...”; “Tenho prazer em realizar as atividades de...”; “Busco ser
inovador nas atividades de...”, sobre as quais o docente deverá indicar o nível de concordância
com a afirmativa, utilizando-se uma escala likert de 6 pontos, onde o número 1 representa
“discordo totalmente” e o número “6” representa “concordo totalmente”.
Fatores Pessoais e Ocupacionais: foram solicitados dados pessoais e ocupacionais para
fins de descrição da amostra e posterior estabelecimento de correlações. Sexo, idade, estado
civil, carga horária, regime de trabalho, ocupação de algum cargo de gestão, desenvolvimento
de atividades de extensão, vinculação a programas de pesquisa foram algumas das informações
coletadas.
Procedimentos de coleta e análise dos dados
Os dados foram coletados através do envio de questionários por e-mail dos docentes da
UFBA com o apoio da Superintendência de Tecnologia da Informação (STI) da universidade,
juntamente com a descrição breve da pesquisa, seus responsáveis, o termo de consentimento
livre e esclarecido (TCLE), bem como o link de acesso ao questionário. Todos os cuidados
éticos foram observados de acordo com a Resolução 510/2016, que dispõe sobre as normas
aplicáveis a pesquisas em Ciências Humanas e Sociais.
As análises foram realizadas através do software Statistical Package for Social Science
(SPSS) – versão 21.0. Inicialmente, foram conduzidas análises descritivas para caracterizar os
resultados gerais relacionados ao comprometimento com ações docentes, seguidas de análises
de correlações de Pearson para avaliação das relações estabelecidas entre as quatro dimensões
do construto (ensino, pesquisa, extensão e gestão).
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Em seguida, foram adotados procedimentos de cluster analysis (método wards) para
agrupamento dos participantes em função dos seus perfis de comprometimento com ações
docentes. A análise foi realizada de forma cautelosa, buscando a solução que apontasse padrões
de comprometimento qualitativamente distintos. Para isso, optou-se pelo uso do escore
padronizado para a identificação dos clusters, de modo a neutralizar as diferenças das médias
gerais frente aos quatro eixos de ações docentes. Com o escore padronizado, cada sujeito foi
comparado com o escore médio de cada eixo de ação especificamente.
Por fim, para verificar possíveis diferenças nos níveis de comprometimento
organizacional dos grupos identificados, procedeu-se ao teste de diferenças entre médias
ANOVA, seguido de teste Post Hoc de Scheffe, sendo considerados significativos valores de
p<0,05.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Os resultados são apresentados em três segmentos. No primeiro, são apresentados os
dados descritivos dos níveis de comprometimento do docente com os quatro eixos de ações:
ensino, pesquisa, extensão e gestão. Explora-se, também, os níveis de correlação entre esses
diferentes comprometimentos. No segundo segmento, são apresentados os perfis de
comprometimentos gerados a partir da análise de cluster (identificando-se grupos de docentes
que se assemelham em termos dos níveis de comprometimento com cada eixo de ação), assim
como as principais características pessoais e ocupacionais que identificam os seus membros.
Por fim, no último segmento, os grupos serão comparados em relação a um outro vínculo: o
comprometimento com a organização.
A. Os níveis de comprometimento com as ações docentes
A Tabela 1 mostra os níveis de comprometimento dos docentes frente aos quatro eixos
de atividades da universidade: ensino, pesquisa, extensão e gestão, e, de maneira geral, é
possível observar que os docentes apresentaram elevados níveis de comprometimento com
todas elas. Constata-se que o ensino e a pesquisa são as atividades com maiores níveis de
comprometimento docente, com escores de 5,60 e 5,33 respectivamente. É possível perceber
ainda que esses dois eixos de comprometimento (ensino e pesquisa) também apresentaram
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maior homogeneidade entre os respondentes, como é possível visualizar através dos valores do
desvio-padrão (DP=0,65 e DP= 0,84, respectivamente).
Os docentes apresentam nível também elevado de comprometimento com extensão,
com o escore médio situado em 4,80, embora apresente maior variação entre os respondentes,
como mostra o valor do desvio-padrão médio (DP=1,14). Por fim, a ação docente alvo de menor
nível de comprometimento, comparativamente aos demais, foi a Gestão, com escore médio em
torno de 3,99 com também elevado grau de dispersão, como mostra o desvio-padrão médio
(DP=1,44), o que demonstra maior heterogeneidade no grupo.

Tabela 1
Médias de comprometimento com as ações docentes
Média

DP

5,60
5,33
4,80
3,99

0,65
0,84
1,14
1,44

Comprometimento com ações de
Ensino
Pesquisa
Extensão
Gestão

Ao analisar as correlações estabelecidas entre as dimensões do comprometimento com
ações docentes, nota-se que todas elas, com exceção da relação entre os comprometimentos de
ações de pesquisa e de gestão, apresentaram resultados estatisticamente significativos, que
apontam para relações positivas, porém fracas. Esses resultados sugerem que o fato de o
docente ser comprometido com ações de pesquisa não influencia o seu vínculo com as
atividades de gestão, se caracterizando, pois, em atividades de cunho bastante distintas.

Tabela 2
Matriz de correlações entre as dimensões do comprometimento com ações docentes
1. CA Ensino
2. CA Pesquisa
3. CA Extensão
4. CA Gestão

1

2

3

0,21**
0,31**
0,28**

0,15**
0,03

0,26**

Nota. **p<0,01.

Tomando por base as baixas magnitudes dos coeficientes de correlação, é possível
sugerir que os comprometimentos com ações de ensino, pesquisa, extensão e gestão se referem,
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na verdade, a quatro elementos distintos e, em grande medida, independentes entre si. Nesse
sentido, torna-se possível o surgimento de diversos padrões de combinações entre as quatro
dimensões do fenômeno, o que será mais detalhadamente trabalhado na próxima seção de
resultados. Esses resultados fortalecem de alguma forma o entendimento de vários autores de
como a atividade docente engloba múltiplas funções que podem gerar trajetórias de atuação
diferentes dentro do mesmo espaço da universidade (Barbosa e Mendonça, 2015; Rowe 2008;
Rowe & Bastos, 2010; Rowe, Bastos & Pinho, 2013; Vaz-Rebelo, Pessoa, & Barreira, 2010;
Zabalza, 2007)
B. Os perfis de comprometimento com as ações docentes e suas características
pessoais e ocupacionais.
A partir da análise de cluster realizada, foram identificados e interpretados cinco
padrões de comprometimento com ações docentes, aos quais foram atribuídos os seguintes
rótulos: 1) gestor-docente; 2) não-pesquisador; 3) pesquisador-extensionista; 4) menos
comprometido; 5) pesquisador-puro. Os escores Z obtidos por cada cluster nas dimensões de
comprometimento com ações docentes está apresentado na Tabela 3.

Tabela 3
Clusters de perfis de comprometimentos com as ações de ensino, pesquisa, extensão e gestão
Escore Z
CA Ensino

CA Pesquisa

CA Extensão

CA Gestão

Média (DP)

Média (DP)

Média (DP)

Média (DP)

N
Clusters

(%)

Gestor-Docente

67 (15,6)

0,07 (0,77)

-0,03 (1,13)

-1,12 (0,87)

0,64 (0,62)

Não-Pesquisador

149 (34,8)

0,31 (0,80)

-0,07 (0,82)

0,63 (0,43)

0,85 (0,40)

Pesquisador-

151 (35,2)

-0,08 (0,76)

0,28 (0,61)

0,23 (0,64)

-0,60 (0,63)

Extensionista
Menos comprometido

28 (6,5)

-1,22 (2,10)

-2,13 (1,37)

-0,41 (1,19)

-1,17 (0,68)

Pesquisador-Puro

33 (7,7)

-0,19 (1,18)

0,50 (0,50)

-1,49 (0,98)

-1,56 (0,37)

428 (100,0)

-0,00 (1,02)

-0,03 (1,02)

-0,01 (1,01)

-0,01 (1,01)

Total

Os 5 perfis identificados revelam diferenças significativas estatisticamente entre as
medidas dos 4 comprometimentos com ações. Em relação ao comprometimento com ensino
uma análise de variância revelou um F=15,943 para nível de significância p<0,000, ou seja, os
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5 grupos se diferenciam em relação ao escore Z padronizado de comprometimento com ensino.
Em relação ao comprometimento com a pesquisa, a análise de variância apontou um F=51,888
com nível de significância p<0,000. O mesmo acontece em relação à comparação de diferença
das médias e análise da variância no comprometimento com a extensão, com F=117,041 e nível
de significância p<0,000. Também com relação ao comprometimento com a gestão os grupos
diferem com F=257,061 e p<0,000. Isso nos permite afirmar que, de fato, o grupo 1 tem
diferenças em relação aos grupos 2, 3,4 e 5 em relação às quatro medidas que integram o perfil
de comprometimento com ações.
Por exemplo, o grupo 1, Gestor-Docente tem um escore médio de comprometimento
com ensino maior do que os demais grupo, se mostrando mais divergente o grupo 4, Menos
comprometido que apresenta um escore Z = -1,21, ou seja, o escore médio está abaixo da
média geral da amostra. O mesmo acontece com relação à pesquisa, sendo o grupo 5,
Pesquisador-puro o que mais se destaca, com um score Z = 0,49, seguido do grupo 3 que tem
um escore Z=0,28, ou seja, são escores médios superiores à média geral da amostra, em
oposição ao grupo 4, Menos comprometido, que apresenta um escore Z =-2,126. Quando
tratamos da extensão constatamos que o grupo 2, Não-pesquisador, que apresenta o escore Z
=0,63 em oposição ao grupo 5, Pesquisador-puro, com escore Z=-1,48, e o grupo 1, GestorDocente, também apresenta um escore Z negativo = -1,124. Finalmente, quando comparamos
os perfis em relação à medida de comprometimento com a gestão, que também é significativa,
encontramos que o Gestor-docente e o grupo 2 , Não-pesquisador, se destacam com escores
positivos de comprometimento com a gestão, enquanto o grupo 4, Menos comprometido, e o
sobretudo o grupo 5, Pesquisador-puro, é que apresentam os escores mais baixos. Todas essas
diferenças estatisticamente significativas mostram que os 5 agrupamentos configuram padrões
distintos de combinação entre esses 4 eixos de comprometimento dos docentes.
O grupo 1, denominado Gestor-docente, representa 15,6% da amostra estudada e
destaca-se pela acentuada discrepância entre os escores positivos de comprometimento com as
atividades de ensino e gestão e negativos para pesquisa e extensão.
O grupo 2, Não-pesquisador, é formado por 34,8% da amostra e apresenta elevados
escores positivos de comprometimento com as atividades de gestão e extensão, mediano com
ensino e negativo com pesquisa, demonstrando claramente, em relação à média da amostra, um
descompromisso com a atuação em pesquisa.
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O grupo 3 representa 35,2% da amostra e seus componentes apresentam scores positivos
de comprometimento com pesquisa e extensão, e negativo para ensino e gestão, sendo então
classificado como Pesquisador-extensionista.
Comparativamente com a média, pode-se dizer que o cluster 4 é formado por docentes
que não apresentam comprometimento com nenhuma das atividades elencadas, como pode ser
visto através da Tabela 3 com os escores Z, sendo rotulado como Menos comprometido. Esse
constitui o grupo menos expressivo e representa apenas 6,5% da amostra de docentes.
Por fim, o cluster 5 é representado por docentes que apresentam escores positivos e
elevados de comprometimento apenas com a atividade de pesquisa e escores negativos para as
demais atividades de extensão, gestão e ensino, sendo por isso, denominado de Pesquisadorpuro. Similarmente ao grupo 4, esse grupo é constituído por uma quantidade menos expressiva
de docentes, representando 7,7% da amostra.
Tais perfis de comprometimento ao mesmo tempo que revelam a diversidade com que
os docentes universitários se dedicam as múltiplas funções que definem o seu papel, como
destacado por vários autores (Barbosa e Mendonça, 2015; Rowe, Bastos, & Pinho, 2013; VazRebelo, Pessoa & Barreira, 2010; Zabalza, 2007) devem ser vistos como resultados
exploratórios, podendo não refletir o conjunto amplo da categoria de docentes universitários. O
presente estudo limita-se a uma universidade pública e embora haja evidências de que nessas
instituições existam condições padrões de carreira e atuação, ainda assim, os resultados devem
ser vistos como circunscritos ao caso estudado. Os resultados indicam também que quando
lidamos com esses eixos de ação docente podemos encontrar perfis distintos de
comprometimento a exemplo daqueles encontrados quando se tomava a organização e a carreira
como focos do comprometimento docente (Rowe, Bastos, & Pinho, 2013; Sanches, Gontijo,
Borba, & Verdinelli, 2005; Sanches, Gontijo, & Verdinelli, 2004a; Sanches, Gontijo, &
Verdinelli, 2004b; A. V. Silva, 2015; Siqueira & Gomide Jr, 2004). Ademais, a existência de
perfis significativamente distintos entre docentes mostra a importância de se estudar
simultaneamente os múltiplos vínculos, como sugerido por Klein et al. (2014), dentro da
perspectiva centrada na pessoa como definido por Morin (2016).
Para efeito de uma melhor visualização das diferenças encontradas nos níveis de
comprometimento que constituem cada grupo, a Figura 1 apresenta cada grupo com as medidas
do score Z em relação a cada comprometimento examinado.
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Figura 1
Escores Z médios dos comprometimentos com ensino, pesquisa, extensão e gestão nos diferentes
perfis de docentes.

Em termos de características pessoais e ocupacionais, o grupo 1 – Gestor-docente –
pode ser classificado como majoritariamente feminino, ainda que as diferenças não sejam
significativas (53,1%), sendo em sua maioria casados (53,7%), e com predominância de
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titulação a nível Doutorado (57,8%). A média de idade do grupo foi de 50 anos (DP = 10,46) e
o tempo médio de serviço foi de 14 anos (DP = 11,16), sendo o grupo com maior tempo de
inserção na universidade. Pode ser descrito como tendo maior concentração de profissionais
que atuam nas áreas de Ciências da Saúde (28,1%), Ciências Sociais Aplicadas (21,9%),
Linguística, Letras e Artes (15,6%), dentre outras. Há predominância de profissionais com
regime de trabalho de dedicação exclusiva (75%), bem como de docentes desenvolvendo
programas de Pós-graduação (70,3%), embora sejam reduzidos os percentuais daqueles que são
bolsistas de produtividade CNPq (12,5%) e que atuam desenvolvendo algum programa de
Extensão (20,3%). Vale acrescentar que 53,1% desses docentes ocupam algum cargo de gestão,
estando apenas 14,1% em exercício de algum cargo do conselho superior.
O grupo 2 – Não-pesquisador – representa um grupo majoritariamente feminino
(62,9%), com maior percentual de casados (47%) e alta concentração de profissionais com
titulação de doutorado (65,2%). Em termos de idade, a média foi de 49 anos (DP = 10,27).
Esses profissionais estão concentrados nas áreas de Ciências da Saúde (39,4%), Ciências
Sociais Aplicadas (15,2%) e Linguística, Letras e Artes (12,1%), dentre outras, se
assemelhando ao grupo 1. Aqui é ainda maior o percentual de docentes em regime de trabalho
de dedicação exclusiva (81,1%). Dessa amostra de professores, 52,3% estão desenvolvendo
atividades na Pós-graduação, sendo apenas 5,3% bolsista de produtividade CNPq. Apresenta
49,2% de profissionais em exercício de atividades de extensão e 62,9% em atividades de gestão.
Apenas 16,7% dos docentes situados neste grupo ocupam alguma representação em conselho
superior. O tempo médio de serviço foi de 13,5 anos (DP = 11,52).
No grupo 3 – Pesquisador-extensionista – também encontramos maior percentual de
mulheres (61,8%), com predominância de estado civil casado (50,3%) e titulação doutorado
(60,4%). A média de idade do grupo foi de 46 anos (DP = 9,80) e de tempo de serviço foi de
11 anos (DP = 8,89), sendo, portanto, o cluster mais jovem tanto em termos de idade quanto de
inserção na universidade. Os docentes deste cluster também apresentam maior
representatividade nas áreas de Ciências da Saúde (29,2%), Linguística, Letras e Artes (14,6%)
e Ciências Sociais e Aplicadas (13,2%), dentre outras, estando 87,4% dessa amostra em regime
de dedicação exclusiva. Encontram-se desenvolvendo atividades atreladas ao programa de pósgraduação 59,7% desses docentes, sendo apenas 6,9% bolsista CNPq. No entanto, é nesse
cluster onde está presente a maior concentração de docentes em atividades de extensão (50,7%).
Diferente dos grupos 1 e 2, aqui há um percentual reduzido de profissionais em exercício de

71

cargos de gestão (34%). No que diz respeito à representação em conselho superior, o grupo tem
apenas 11,1%.
O perfil 4 – Menos comprometido – trata-se de mais um grupo com predomínio de
mulheres (53,8%), em sua maioria casadas (46,4%), com média de idade de 48,5 anos (DP =
8,11). Em relação à titulação, 46,2% têm doutorado completo, sendo o mais expressivo em
relação aos demais clusters. Com relação à área de atuação, esse grupo apresenta
representatividade nas seguintes: Ciências da Saúde (19,2%), Linguística, Letras e Artes
(19,2%), Ciências Exatas (15,4%) e Ciências Sociais e Aplicadas (15,4%). Curioso acrescentar
que não houve representatividade da área de Ciências Humanas neste cluster. Esses
profissionais estão em sua maioria atuando em regime de dedicação exclusiva (65,4%). No que
diz respeito à atuação no programa de Pós-graduação, tem-se 65,4% desses profissionais, com
11,5% com bolsa de produtividade CNPq. Há ainda 46,2% dos profissionais desenvolvendo
atividades de extensão e apenas 23,1% em cargos de gestão. A representação em conselho
superior continua discreta, como nos outros clusters (7,7%). Por fim, o tempo médio de serviço
foi de 13 anos (DP = 7,98).
No cluster 5, diferente dos outros agrupamentos, tem-se a predominância de docentes
do sexo masculino (60%). Destes, 60,6% são casados e concentram as maiores titulações de
Pós-Doutorado (50%) e Doutorado (46,7%). Com relação à idade, a média foi de 47,5 anos
(DP – 9,45) e o tempo médio de serviço foi de 13,6 anos (DP = 10,34). Em relação às áreas de
atuação, os profissionais estão situados entre Ciências Exatas (30%), Ciências da Saúde
(16,7%) e Ciências Humanas (16,7%). Aqui curioso destacar também a ausência de
profissionais na área de Ciências Agrárias. Esse grupo representa ainda 93,3% de docentes em
dedicação exclusiva. Os profissionais classificados aqui estão em sua grande maioria (86,7%)
desenvolvendo atividades relacionadas ao programa de Pós-graduação, com apenas 8,3% de
bolsistas CNPq. Trata-se do grupo com menor representatividade de docentes desenvolvendo
atividades de extensão e gestão, com apenas 16,7% dos profissionais em ambas as atividades.
Aqui apenas 12,6% dos profissionais ocupa algum cargo de representação em conselho
superior.
Embora não existam estudos que possam ser confrontados com os dados aqui
encontrados, e considerando o fato de que o perfil do docente em uma universidade pública é
similar ( na sua grande maioria possuem regime de trabalho em dedicação exclusiva; possuem
níveis de formação de Doutorado), algumas diferenças encontradas entre os perfis mostram a
congruência entre os níveis de comprometimento e decisões de atuação na universidade. Alguns
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exemplos ilustram bem essa situação e serão discorridos a seguir quando as diferenças
estatísticas foram significativas.
O grupo 5 que é o Pesquisador-puro se diferencia de todos os demais com 86,7% de
docentes dedicados à pós-graduação em oposição ao grupo denominado Não-pesquisador, em
que apenas 52,3% estão na pós-graduação. Também entre os Pesquisadores-puros
encontramos 16,7% que são bolsistas de produtividade. Entre os Não-Pesquisadores apenas
5,3%. Esses dados revelam que elevados níveis de comprometimento com a pesquisa se
traduzem em maior produção cientifica e maior dedicação a atividade de ensino em pósgraduação (Rowe, Bastos, & Pinho, 2013; Sanches, Gontijo, & Verdinneli, 2005)
No que diz respeito a atuação em extensão, encontramos diferenças significativas
(χ²=27,652 p<0.000) entre os perfis: embora na amostra geral 42,4% dos docentes tenham
alguma atividade de extensão, esse percentual é maior nos perfis: Pesquisador-Extensionista
(50,7%), Não-Pesquisador (49,2%) e Menos Comprometido (46,2%). Por outro lado, esse
percentual é bem mais reduzido nos grupos: Gestor-Docente (20,3%) e Pesquisador-Puro,
onde apenas 16,7% fazem atividade de extensão.
Constata-se também diferenças significativas entre os perfis quando se considera a
titulação docente (χ²= 26,639 p<0.001). 50% do grupo Pesquisador-Puro tem pós-doutorado,
enquanto que o Não-Pesquisador e o Menos Comprometido apresentam percentuais de pósdoutorado inferior à média da amostra. Quem tem apenas mestrado proporcionalmente está
mais presente no grupo menos comprometido e não-pesquisador.
A variável regime de trabalho também apresentou diferenças significativas (χ²=12,648,
p<0.013). Embora 82,3% da amostra tenha regime de dedicação exclusiva, no grupo
Pesquisador-Puro esse percentual atinge 93,3%, enquanto que no grupo Menos
Comprometido esse percentual cai para 65,4% o que mostra uma presença relativamente mais
alta de docentes nesse grupo com regime de trabalho de 20h ou 40h.
Finalmente, foram encontradas diferenças significativas (χ²=40,576 p<0.000) entre os
perfis de comprometimento quando se considera a ocupação de cargo na universidade, o que
revela a congruência entre a medida de comprometimento e as decisões que o docente toma na
sua atuação. Na amostra geral, tem-se que 44,7% ocupa algum cargo de gestão; esse percentual
cai para 16,7% no grupo de Pesquisador-Puro e para 23,1% no grupo Menos Comprometido,
e atinge 53,1% no grupo denominado Gestor-Docente.
Esse conjunto de dados demonstra que os perfis identificados guardam uma congruência
com a forma como os docentes articulam suas atividades e fortalece como essa polaridade entre
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dedicar-se mais a pesquisa ou dedicar-se mais a extensão ou à gestão, que são os três eixos
opcionais de atuação, guardam estreita relação com os níveis de comprometimento revelados.
C.

Os perfis de comprometimento com as ações docentes e o vínculo de

comprometimento organizacional.
Por fim, julgou-se oportuno avaliar como cada um dos perfis identificados desenvolve
um outro importante vínculo de comprometimento – o comprometimento organizacional –
explorando, adicionalmente, possíveis diferenças entre os grupos. O comprometimento
organizacional pode ser definido como um sentimento de identificação com os valores e normas
da empresa, sendo representado como uma ligação afetiva entre o trabalhador e a organização
(Bastos & Aguiar, 2015; Rodrigues & Bastos, 2010).
A Tabela 4 apresenta os resultados médios dos diferentes perfis, assim como localiza as
diferenças encontradas. A partir dos resultados, é possível notar a existência de dois grandes
“blocos”: o primeiro é composto pelos perfis “Gestor-docente”, “Não-pesquisador” e
“Pesquisador-Extensionista”, que apresentaram níveis de comprometimento organizacional
próximos e elevados; já o seguindo bloco, composto pelos perfis “Menos Comprometido” e
“Pesquisador-Puro” foram os que demonstraram possuir os níveis de comprometimento mais
baixos, com valores próximos entre si.

Tabela 4
Comparações entre as médias de comprometimento organizacional dos perfis
Perfis de comprometimento com ações
Docente-gestor

Média

DP

4,43a,b

1,02

c,d

0,93

e,f

0,83

3,57

a,c,e

1,12

3,77

b,d,f

1,27

4,67

Não Pesquisador

4,38

Pesquisador extensionista
Menos comprometido
Pesquisador-puro
Total

4,39

1,00

Nota. a,b,c,d,e = p<0,01; f = p<0,05.

Considerando esses dois blocos, nota-se que houve diferenças estatisticamente
significativas entre eles, indicando que os docentes classificados como “Menos

74

Comprometidos” e “Pesquisadores-Puros” apresentam um vínculo mais frágil com a
instituição do que os demais docentes.
O escore mais reduzido entre os integrantes do grupo Menos Comprometido é
congruente com o fato de que tanto a organização quanto as atividades envolvidas são alvo de
um vínculo menos intenso. Por outro lado, o Pesquisador-Puro também apresentar menor
nível de comprometimento organizacional guarda relação com estudos anteriores que mostram
que entre os pesquisadores o vínculo que se destaca é com a sua carreira e com a comunidade
científica a que pertence, o que reduz a sua vinculação com a própria instituição. Um
Pesquisador-Puro pode mover-se para qualquer outra instituição em que as condições para
desenvolvimento da sua carreira enquanto pesquisador sejam mais promissoras. Os achados da
pesquisa de Rowe, Bastos e Pinho (2013) também evidenciaram que o comprometimento dos
docentes com a instituição em que ensinam foi positivo, mas menos forte do que o
comprometimento com a sua carreira.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O estudo sobre o comprometimento no trabalho, inclusive entre docentes universitários
é marcado pelo amplo predomínio dos vínculos com a organização e com a carreira/profissão.
Como visto, esses dois vínculos foram, algumas vezes, estudados em conjunto, identificandose perfis de docentes com diferentes intensidades do seu comprometimento com esses dois
focos relevantes do contexto de trabalho (Rowe, Bastos, & Pinho, 2013). É recente a atenção
dada pelos pesquisadores ao que se denomina comprometimento com ações, conceito que
emerge da tentativa de analisar os efeitos do comprometimento com alvos mais próximos do
comportamento das pessoas no trabalho. O presente estudo insere-se nessa vertente e toma as
ações de ensino, pesquisa, extensão e gestão – que constituem trilhas ou eixos básicos
definidores das múltiplas funções associadas à docência universitária, como objeto de análise.
Assumiu-se, também a perspectiva de não se investigar tais comprometimentos
isoladamente e sim em suas articulações. Trata-se, da primeira investigação que toma esse
objeto nesta perspectiva de análise, não se tendo encontrado na literatura levantada qualquer
estudo similar, o que consiste na principal contribuição do presente trabalho. Esse fato, no
entanto, faz com que os resultados obtidos tenham que ser considerados exploratórios e uma
primeira aproximação a esse objeto.
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Tal estudo foi possível a partir da existência de uma nova escala validada para mensurar
os quatro comprometimentos com as ações docentes, cujo processo de construção e validação
encontram-se relatados no estudo 1 da presente dissertação. Através da utilização de uma
medida de comprometimento com ações “target free” foi possível comparar os diversos níveis
de comprometimento com as ações docentes, confirmando assim que ele opera de maneira
similar, independente do alvo a ser direcionado, conforme defendido por Klein et al. (2014).
Utilizando-se o procedimento mais usual para analisar como grupos de docentes se
diferenciam na intensidade dos quatro vínculos, foi possível identificar cinco padrões ou perfis
que foram caracterizados em termos da sua participação na amostra e das características
ocupacionais que os diferenciam. A análise dos clusters de docentes baseados no
comprometimento com as ações permitiu identificar onde o comprometimento apresentou
maiores ou menores níveis, impactando, por sua vez, na formulação de hipóteses explicativas
acerca da influência dos fatores individuais, ocupacionais e contextuais no desenvolvimento do
vínculo de comprometimento. Esse tipo de análise cumpre o objetivo de avaliar os diferentes
tipos de vínculos do indivíduo com as suas atividades profissionais de maneira integrada,
identificando e caracterizando perfis de grupos que se assemelham ou se distinguem nas
diversas combinações de eixos de atuação possíveis ao docente universitário.
Os cinco perfis identificados devem ser vistos como estruturas iniciais que representam
a realidade de uma universidade, sendo prematuro qualquer generalização até mesmo para
outras instituições similares. A existência de perfis de atuação docente foi evidenciada através
dos diferentes níveis de comprometimento e sua relação com as atividades escolhidas pelo
docente. Não se pode deixar de pontuar as diversas variáveis intervenientes nessas escolhas,
desde o seu ingresso na carreira de docente: fatores de identificação, características da
universidade, critérios difundidos para ascensão na carreira, dentre outros, que, contudo, não
foram objetos trabalhados nessa pesquisa.
No geral foram encontrados níveis elevados de comprometimento com as três funções
relativas às atividades fins (ensino, pesquisa e extensão) e um nível apenas moderado de
comprometimento com a gestão. Das combinações emergiram perfis distintos quanto ao peso
desses diferentes eixos para cada docente que, em maior frequência apresentam elevados níveis
de comprometimento com a pesquisa e a extensão (denominados pesquisadores extensionistas)
e reduzido compromisso com a gestão.
Além da articulação entre os níveis de comprometimento com as ações, foi possível
também analisar a relação dos perfis identificados com a vinculação à organização de maneira

76

mais global. Destaca-se, sobretudo que o vínculo com as ações de gestão se associa mais
fortemente ao comprometimento organizacional, indicando que o docente mais voltado para a
pesquisa e extensão podem apresentar um vínculo mais forte com a sua carreira do que com a
própria organização em que atua. Tais resultados corroboram o pressuposto de Meyer e
Anderson (2016) que indicou ser o comprometimento organizacional um vínculo independente,
mas correlacionado ao comprometimento com as ações.
O presente estudo abre perspectiva de novas investigações em várias direções. A
realização de levantamentos em outras universidades federais permitirá verificar se os cinco
perfis agora identificados são exaustivos e cobrem toda a variabilidade existente ou se novos
perfis emergem. Outra vertente de ampliação envolve incluir outros tipos de universidades
(particulares, confessionais, comunitárias) que constituem contextos de exercício da docência
distintos, possivelmente acarretando a emergência de novos perfis. Para além das universidades
existem os centros universitários e as faculdades isoladas para as quais as atividades de pesquisa
não são uma exigência legal, que devem configurar também, novos e distintos perfis de
comprometimento.
Mostra-se interessante ainda, para uma agenda futura de pesquisa, avaliar a
possibilidade de inclusão de novos papeis que estão reconfigurando o trabalho docente na
contemporaneidade, como sinalizado por Zabalza (2007). Desta forma, os papeis de business e
relações institucionais, também poderão ser considerados eixos de atuação que também
competem por compromisso e empenho do docente universitário.
Estudos qualitativos poderão complementar os esforços aqui iniciados no sentido de
compreender a singularidade de cada um dos perfis, ouvindo-se docentes neles incluídos de
modo a se levantar em que medida eles se identificam com tais perfis e que explicações eles
constroem para explicar a sua inserção naquele grupo. Tais estudos de caso poderão ser de
grande relevância para se levantar potenciais variáveis que levam o docente a fazer escolhas de
investimento nessas trilhas de ação. Estudos de corte longitudinais podem também dar
informações de grande relevância acerca de como se dá o desenvolvimento desses vínculos,
bem como suas interações ao longo do tempo.
Assim, pode-se dizer que o estudo sobre comprometimento docente, sob a ótica dos
múltiplos comprometimentos, abre uma agenda de pesquisa sobre como seus vínculos com as
ações interagem e impactam nas trilhas ou eixos de atuação percorridos na universidade, para
além da sua vinculação com a organização, de maneira mais global.
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ESTUDO 3 - COMPORTAMENTOS DE VOZ E SILÊNCIO PRÓ-SOCIAIS ENTRE
DOCENTES UNIVERSITÁRIOS: O PODER PREDITIVO DE DIFERENTES
COMPROMETIMENTOS NO TRABALHO

INTRODUÇÃO
O entendimento das organizações enquanto espaços de construção social (Bastos, 2004;
Weick, 1993), dá ênfase às interações humanas como constituintes dos processos organizativos
e aponta a relevância de se compreender os significados construídos sobre os fenômenos bem
como estes impactam na forma como os atores se comportam diferencialmente ao lidar com as
demandas e desafios diários no seu ambiente de trabalho. Tal compreensão das organizações
como unidades socialmente construídas recolocou as pessoas no centro dos processos
organizativos e delas passou a exigir uma postura diante do trabalho muito distinta do modelo
de trabalhador obediente às normas das organizações burocráticas clássicas. Embora não se
possa falar de um processo generalizado – há diferenças entre contextos culturais, entre
organizações e mesmo nelas, entre setores com diferentes perfis de liderança, percebe-se que,
pelo menos nas organizações mais representativas de modelos inovadores de gestão,
cotidianamente os indivíduos são convocados a se posicionarem frente às demandas impostas,
seja no compartilhamento de informações, sugestões, críticas a processos ou mesmo no ato de
reportar inconformidades.
Foram tais mudanças que fizeram com que construtos como cidadania organizacional e
comportamentos de voz e silêncio, objeto dessa investigação, assumissem papel de destaque
nos interesses de pesquisa no campo do comportamento micro organizacional. De forma
similar, foi essa mesma preocupação com o papel das pessoas que fez com que nos últimos
quarenta anos, os estudos sobre comprometimento no trabalho se destacassem como um dos
tópicos mais investigados no campo, especialmente nos países líderes da produção científica
nos estudos organizacionais (Bastos & Aguiar, 2015).
O presente trabalho teve como objetivo analisar as relações entre múltiplos
comprometimentos no trabalho e os comportamentos de voz e silêncio (VeS) entre professores
de uma instituição universitária pública de grande porte no Brasil. De forma particular, o estudo
busca comparar o poder preditivo do vínculo de comprometimento geral com a universidade e
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dos seus vínculos com missões específicas do trabalho docente (ensino, pesquisa, extensão e
gestão) sobre os seus comportamentos de VeS.
A título de fundamentação teórica serão discutidos a seguir os construtos de VeS nas
organizações para em seguida serem tratados os de comprometimento e as relações já
identificadas na literatura entre esses dois fenômenos.
A. Os comportamentos de voz e silêncio
A interação entre o indivíduo e uma organização é um processo de envolvimento mútuo
circunscrito pela linguagem. Para além de compreender as dimensões da voz e silêncio, esse
ramo de estudo concebe o silêncio como um fenômeno multifacetado, sendo, mais do que
ausência de fala, se configurando, assim, um campo de profundas reflexões no que tange a
relação do homem com o seu trabalho. Ao longo da evolução desse campo de estudos, pode-se
dizer que a voz assumiu uma relação ora de descontentamento, e, portanto, como uma solução
à saída da organização, ora como um comportamento colaborativo, com vistas à melhoria de
processos organizacionais. O silêncio, por sua vez, também foi atrelado ao efeito nocivo de uma
retenção de informação, mas, posteriormente, ganhou uma conotação positiva, como uma forma
de proteger informações estratégicas para a empresa.
Desta forma, igualmente importante tem se mostrado esse campo de estudo, uma vez
que tende a balizar o comportamento do trabalhador, visto que é através da linguagem que o
sujeito cria e recria o seu mundo e se posiciona frente aos demais, bem como constrói sua
identidade, sendo assim, uma forma de expressão e transformação social (Mourão, Bastos, &
Oliveira, 2016).
Le Pine e Van Dyne (1998) destacaram ainda a importância da voz para o
funcionamento vital das organizações, visto que permite a identificação de melhores formas de
fazer, além da detecção de possíveis erros de procedimentos, ou mesmo questões críticas. Dessa
forma, a voz se revela um importante componente dos processos de desenvolvimento e
aprendizagem.
O comportamento de voz pode ser situado como uma importante contribuição dentre as
categorias circunscritas no conceito de cidadania organizacional, que diz respeito aos
comportamentos que ultrapassam os requisitos formais do trabalho, sendo classificado como
um comportamento extra papel, conceituado por Morrison (2014) como:
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(...) uma comunicação informal e discricionária dos empregados que envolve a exposição de
suas ideias, sugestões, preocupações, informações sobre problemas ou opiniões sobre questões
de trabalho, relatadas a pessoas com capacidade de realizar mudanças (p. 174)

É importante ressaltar que o simples ato de reclamar ou obter vantagens pessoais não se
configura em comportamento de voz organizacional. Van Dyne, Ang e Botero (2003) definiram
voz como um desafio positivamente pretendido, desafiador e de alteração do status quo. Vale
destacar ainda que, se, por um lado, a voz não se restringe ao comportamento verbal, podendo
ser identificada também em comportamentos não-verbais, como no ato de enviar e-mails, por
exemplo, por outro lado, nem tudo é voz (Hirschman, 1970; Withey & Cooper, 1989, citados
por Maynes & Podsakoff, 2013). Para assim ser classificado, o comportamento precisa cumprir
quatro condições: ser uma comunicação aberta; ser relevante para a organização; ser focado
em influenciar o ambiente de trabalho e, por fim, ser emitido por alguém que faça parte da
organização (Maynes & Podsakoff, 2013).
O silêncio, por sua vez, foi definido por Pinder e Harlos (2001) como um fenômeno
multifacetado que inclui, mas não se restringe a ausência de discurso formal. Wang e Hsieh,
(2013) afirmaram, ainda, ser o silêncio a “retenção de informações de maneira intencional”. E
por fim, tem-se que o silêncio pode significar simplesmente falta de capacidade para contribuir
livremente para o discurso organizacional, conforme Bowen e Blackmon (2003). Embora o
campo de voz e silêncio tenha apresentado certo destaque nos últimos anos, Andrade (2018)
chamou atenção para a invisibilidade e complexidade do silêncio enquanto fenômeno a ser
estudado.
Brinsfield (2009) relatou que “tentar explicar o silêncio sem a voz é como tentar explicar
a escuridão sem a luz” (p. 68). Tal declaração destaca o papel complementar e não antagônico
que tais comportamentos apresentam. Pinder e Harlos (2001) inclusive descreveram o silêncio
abrangendo-o como uma forma de comunicação e não uma mera oposição à voz, sendo, pois,
ativo, intencional, consciente e com um propósito.
Morrison e Milliken (2000) classificaram os comportamentos de Voz em 3 dimensões:
Voz Aquiescente – as ideias são propostas em concordância com o grupo, dada a crença na
incapacidade de sugerir ou de ter adesão a suas ideias inovadoras; Voz Defensiva – é a voz
emitida para autoproteção, baseada no medo e cujo interesse é desviar a atenção de si; Voz PróSocial – expressa como forma de cooperação, críticas construtivas para transformação e
benefício da empresa.
Baseados em Morrison e Milliken (2000), Van Dyne, Ang e Botero (2003) conceituaram
o silêncio dos empregados também em dimensões: Silêncio Aquiescente – baseado na
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resignação, sentimento de descrédito, o que leva o indivíduo a crer que não será ouvido;
Silêncio Defensivo – com base no medo ou para evitar ser o transmissor de más notícias;
Silêncio Pró-Social – resguardar informações estratégicas com o intuito de proteger a empresa.
Van Dyne, Ang e Botero (2003) destacaram, desta forma, a importância de entender os motivos
que podem repercutir em expressão ou retenção das informações e que caracterizam as
diferentes dimensões de voz e silêncio propondo um modelo que será utilizado como base
conceitual dos construtos adotados nesta pesquisa, conforme a Figura 1.

Figura 1
Composição teórica dos fenômenos de voz e silêncio nas organizações segundo Van Dyne, Ang e Botero

(2003)
Fonte: Adaptado de Bastos et al., no prelo.

A partir das análises realizadas por Almeida (2017) no processo de validação da Escala
Brasileira de Voz e Silêncio Organizacionais – EBVSorg, fundamentada no modelo teórico
proposto por Van Dyne, Ang e Botero (2003), entretanto, não foi possível confirmar a
multidimensionalidade desses construtos, percebendo assim que a dimensão Pró-Social
apresentou maior consistência interna, tendo sido as dimensões Aquiescente e Defensiva, tanto
na medida de voz como na de silêncio unidas em uma única dimensão conceitualizada como,
respectivamente, de voz e silêncio Pró-indivíduo.
O foco de interesse no presente trabalho consiste apenas na dimensão Pró-social. Tratase de uma dimensão que tradicionalmente mais representa a noção de voz, enquanto
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comportamento proativo, construtivo, contributivo, além de ser historicamente mais associada
a comprometimento – cidadania organizacional, comportamentos extra papel. A voz pró-social
(VPS) possui ainda um caráter de não-conformidade, desafiando a manutenção do status quo
(Le Pine & Van Dyne, 1998).
No que diz respeito ao silêncio, a concepção da dimensão pró-social requalifica esse
fenômeno, que anteriormente recebeu uma conotação negativa, para algo além de benéfico,
desejável (Van Dyne, Ang, & Botero, 2003). Tal fato foi corroborado por Nyberg (1993, citado
por Van Dyne, Ang, & Botero, 2003) ao afirmar que dizer sempre a verdade pode ser não
somente algo irrealista, mas sobretudo impossível de ser praticado, e com sérios prejuízos para
as relações interpessoais.
O silêncio pró-social contempla, então, uma conotação mais positiva, onde a informação
retida tem a intenção de proteger a organização. A voz pró-social também apresenta um caráter
altruísta, sendo, então, um comportamento com intenção de beneficiar a organização. Assim,
ambos, voz e silêncio, se assemelham quanto ao objetivo de propor melhorias, tendo como foco
o benefício da organização.
B. Múltiplos comprometimentos no trabalho entre docentes
O conceito de comprometimento, tão largamente investigado no campo, ainda é objeto
de intensa discussão conceitual, pela existência de limites ainda pouco definidos com outros
construtos no campo (Menezes, Aguiar, & Bastos, 2016; Rodrigues & Bastos, 2010; Rodrigues
& Carvalho-Freitas, 2016). Partimos aqui, da definição proposta por Bastos & Aguiar (2015),
que concebe o comprometimento como um vínculo unidimensional, de base afetiva, excluindose assim as bases de continuação e normativa, por envolverem outros tipos de vínculo
denominados de entrincheiramento e consentimento, respectivamente. Tal definição emerge de
um conjunto extenso de pesquisas que permitiram construir um modelo alternativo ao proposto
por Meyer e Allen (1991), o mais largamente utilizado na pesquisa internacional e que trata o
comprometimento como um vínculo que possui três distintas bases: afetiva, instrumental e
normativa. Admite-se aqui que o comprometimento é um vínculo afetivo que emerge em função
dos processos de identificação do indivíduo com valores, metas, objetivos, cultura do alvo do
comprometimento (organização, carreira, grupos, atividades).
O comprometimento, nessa perspectiva unidimensional, no entanto, pode ser
desenvolvido, em intensidades distintas, como diferentes alvos do contexto de trabalho. Como
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abordado no artigo 2 que integra a presente dissertação, foi possível identificar, entre os
docentes universitários estudados, diferentes padrões de comprometimento. Grupos distintos
diferem significativamente no grau de comprometimento com as suas atividades de ensino,
pesquisa, extensão e gestão. Para além dos vínculos com essas atividades, há também um
comprometimento geral com a própria universidade. Esse foco – a organização, é aquele que é
mais largamente estudado na área. Na realidade, a pesquisa sobre comprometimento dos
docentes tem claramente privilegiado apenas dois grandes focos: a organização e a sua carreira
(ou profissão), tradicionalmente vistos como polos que podem, inclusive, colocar demandas até
conflitantes para o docente.
Rowe, Bastos e Pinho (2013) apontaram que o interesse pela temática de múltiplos
comprometimentos se sustenta no pressuposto de que vários vínculos podem prever
comportamentos melhor do que um isoladamente. Bastos (1995, p. 58) foi enfático ao afirmar
que “parece ser irreversível a imposição de se investigar múltiplos comprometimentos
simultaneamente”. Consoante com isso, Cohen (2003) também defendeu que o
comprometimento com vários focos surte distintos efeitos no comportamento do indivíduo e
destacou a possibilidade de trocas ou divisão de focos de comprometimento.
Ou seja, a complexidade do mundo do trabalho se traduz na existência de diversos
potenciais focos de comprometimento, para além do vínculo com a organização, a exemplo da
carreira, grupos, chefia, sindicato, clientes, ou mais especificamente, das atividades do trabalho.
O comprometimento organizacional é aqui definido como um sentimento de identificação com
os valores da empresa, sendo representado por uma ligação afetiva entre o trabalhador e a
organização (Bastos & Aguiar, 2015; Rodrigues & Bastos, 2010). Já o comprometimento com
ações, na definição proposta por Meyer e Anderson (2016) foi descrito como: “um estado
psicológico que tem como foco um curso de ação” (p. 179). Nessa perspectiva, Klein et al.
(2014) propuseram uma definição geral para o comprometimento, sugerindo que o vínculo pode
ser aplicável a todo e qualquer foco, sem que para isso se configure em uma nova definição,
sendo assim descrito como uma relação “target-free”.
Apesar de apresentar correlação com o vínculo com a organização, a literatura aponta
que o comprometimento com ações pode existir de maneira independente (Meyer & Anderson,
2016). O trabalho realizado por Bishop, Scott e Burroughs (2000), por exemplo, investigando
a associação entre comprometimento e desempenho, encontrou resultados que sugerem que o
efeito do comprometimento sobre o desempenho se justifica pelo vínculo afetivo estabelecido
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com o cenário mais imediato e próximo ao sujeito, no caso, a equipe, do que com o cenário
mais macro, ou seja, a organização.
Do professor de ensino superior é esperado tanto a dedicação ao processo de ensino,
quanto um bom relacionamento com os seus alunos, um perfil de constante pesquisador e
disseminador de conhecimento. Perrenoud (2001, citado por Dourado, 2016) destacou a
promoção da aprendizagem e a participação em decisões e mediação de conflitos como as
competências-chave no exercício da docência.
Com essa multiplicidade de papéis e de exigências de desempenho, no caso dos
docentes, além do comprometimento geral com a instituição de ensino, há que se considerar
que, ao longo de construção da sua carreira na universidade, lhes são abertas possibilidades de
se dedicar a diferentes missões que integram a vida universitária. Além do ensino, como
atividade básica de formação de profissionais, a universidade constitui locus privilegiado de
produção de conhecimento (resultante da pesquisa) assim como espaço de transferência de
conhecimento e prestação de serviços à sociedade (resultante da atividade de extensão). Para
além das tríade ensino-pesquisa-extensão, ao docente também é demandada a dedicação, em
diferentes níveis, à própria gestão da instituição. Franco (2000, citado por Dourado, 2016)
sinalizou ainda as diversas trajetórias possíveis ao professor, que tem sua atividade marcada
pela pluralidade, tensionamentos e interesses diversos, devendo fazer a escolha certa diante
desse processo de construção e disseminação do conhecimento.
Nesse processo, é possível que haja disputa de tempo, dedicação e empenho entre esses
focos de comprometimento. É provável, também, que comprometimentos com esses diferentes
eixos de atividades docentes convivam com diferentes níveis de comprometimento com a
própria universidade. A título de exemplo, um docente pode ser altamente comprometido com
o ensino e a pesquisa, que absorvem o seu dia a dia de trabalho, sem necessariamente manter
altos níveis de comprometimento com a instituição. Desse modo, cabe investigar como se
articulam tais comprometimentos e quais os impactos que podem ter no seu comportamento no
trabalho, tendo-se aqui escolhido os comportamentos de voz e silêncio.

C. Os antecedentes dos comportamentos de voz e silêncio
A literatura de Voz e Silêncio Organizacionais para além das questões conceituais
largamente discutidas, buscou identificar possíveis motivadores e inibidores do comportamento
a ser emitido pelo empregado. A depender do nível de análise que se adote, é possível identificar
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como antecedentes, tanto fatores individuais, como organizacionais ou ainda fatores macro
contextuais, como o cenário político, econômico ou cultural. Esses três níveis integram o
modelo proposto por Morrison (2014). Para a autora, os comportamentos de VeS são
fenômenos dinâmicos e podem ser afetados por características individuais (percepções, crenças
e emoções no trabalho), além de aspectos organizacionais (comportamento dos líderes, políticas
da empresa), e mesmo aspectos macro contextuais (cultura, economia, mercado).
No nível individual de análise, alguns trabalhos podem ser destacados. Maynes e
Podsakoff (2013) corroboraram estudos anteriores a respeito da relação entre personalidade e o
comportamento de voz. Utilizando os traços de personalidade da Teoria do Big Five, eles
encontraram que a amabilidade foi relacionada negativamente ao comportamento de Voz
Defensiva, apontando que quanto mais agradável um indivíduo é, mais empático e cooperativo
ele se apresenta, sendo menos provável se engajar em um comportamento que vise a desafiar o
status quo. A estabilidade emocional, por sua vez foi relacionada negativamente com a Voz
Defensiva e Voz Destrutiva, não se relacionando nem com Voz Construtiva nem com Voz de
Apoio. A abertura a experiência também demonstrou ser um fator preditor de Voz Construtiva,
com a qual se relacionou positivamente. A consciência, por outro lado, não foi relacionada a
nenhum tipo de voz, diferente dos achados de LePine e Van Dyne (1998) onde os autores
sugeriram se dever ao fato de as pessoas não considerarem o comportamento de voz em suporte
da organização ou de sugestão de melhorias como algo de sua responsabilidade. A extroversão
não foi relacionada com Voz Defensiva nem com Voz Destrutiva, mas sim positivamente com
Voz de Apoio. A abertura à experiência foi relacionada positivamente com Voz Construtiva e
de Apoio e negativamente com Voz Defensiva.
Maynes e Podsakoff (2013) indicaram também a existência de dois mediadores no
comportamento de voz, podendo ser definidos como: a percepção de que o emissor da voz está
preocupado com a organização, além da crença de que o comportamento terá um impacto
positivo ou negativo na organização. A depender de como o indivíduo realize essa avaliação,
fará então a opção pela emissão da voz ou por manter o silêncio.
Nos estudos conduzidos por Andrade (2018) e Carneiro (2018) foram avaliadas as
influências pessoais e ocupacionais nos comportamentos de voz. Não foram encontradas
diferenças significativas entre o gênero na emissão dos comportamentos de voz, evidenciando
que tanto homens quanto mulheres se engajam de maneira similar para compartilhar
informações, sugerir mudanças ou relatar inconformidades. No que diz respeito aos níveis de
gestão, as duas autoras relataram encontrar níveis mais elevados de voz em trabalhadores que

85

ocupavam algum cargo de gestão, mais do que nos que não ocupavam. O mesmo se deu para
as variáveis nível salarial e escolaridade, mostrando que quanto maiores a situação salarial e a
titulação, maior emissão de comportamentos de voz pró-social. No que diz respeito ao tempo
de trabalho, Andrade (2018) encontrou relação positiva com a emissão de voz, no entanto, os
resultados de Carneiro (2018) não demonstraram relação significativa entre essas duas
variáveis.
Pacheco (2015) destacou o papel da segurança psicológica, definida como a percepção
dos colaboradores relativa às consequências de assumir riscos na emissão do comportamento
de voz como um condicionante deste comportamento. Os resultados de seu estudo sugeriram
relação entre variáveis sociodemográficas, os tipos de silêncio e a segurança psicológica.
Além de variáveis individuais e ocupacionais pode-se afirmar que as características
organizacionais podem influenciar coletivamente a probabilidade e a intensidade da voz e
silêncio dos empregados. Nesse sentido, tem-se tanto a existência de mecanismos explícitos,
como os canais formais de voz, como também fatores implícitos contidos na própria cultura
organizacional, por exemplo, além das políticas e práticas de gestão, enquanto variáveis
apresentadas pela literatura que impactam no processo de tomada de decisão por acionar a voz
ou permanecer em silêncio (Brinsfield, 2009; Morrison, 2014).
O estudo de Adelman (2012) avaliou a influência do líder no comportamento de voz dos
empregados. Tomando como base o CEO de organizações de saúde premiadas com excelência
em desempenho, a pesquisa apresentou resultados que evidenciam que uma postura mais
acessível e disponível da liderança tende a promover a emissão de comportamentos de voz.
Esse estudo, no entanto, não especificou o tipo de voz a ser analisado, caracterizando apenas a
emissão do compartilhamento de informações pela equipe de saúde.
Kowtha, Landau e Chia (2001) apresentaram alguns elementos do comportamento de
voz que são passíveis de influência pela cultura organizacional: conteúdo, que trata da
informação propriamente dita, ressaltando que há certas questões que são levadas em conta pela
organização, em detrimento de outras; o canal, que pode ser definido como formal ou informal,;
e o modo, que diz respeito ao fato de a informação ser relatada de forma individual ou coletiva.
Dessa forma, os autores afirmam que há limites tácitos da cultura operando sobre os
comportamentos de voz.
Retornando ao nível individual, é interessante destacar as relações entre
comprometimento e comportamentos de voz e silêncio. Essa relação entre comprometimento e
comportamentos de voz já fora destacada no trabalho seminal de Hirschman (1970), ao propor
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que a lealdade estaria moldando o comportamento de saída ou não da organização, diante de
insatisfação. Dessa forma, trabalhadores considerados leais à organização fariam a opção por
permanecer na organização, arriscando e lutando por mudanças através da voz.
Se, por um lado, o silêncio, na maioria das vezes, está relacionado com a redução da
atração ou interesse do empregado pela organização, sendo acompanhado por absenteísmo,
atrasos e baixo desempenho, o comportamento de voz, conforme apontado pela literatura da
área, apresenta relação com maior comprometimento organizacional (De Moura-Paula, 2014).
Van Dyne, Cumming e Parks (1995, citado por Carneiro, 2018) sugeriram a relação entre
comprometimento e voz ao afirmar que trabalhadores comprometidos tendem a adotar
comportamentos pró-sociais na organização.
Alguns outros trabalhos investigaram, em diferentes perspectivas as relações entre
comprometimento e comportamentos de voz e silêncio. Luchak (2003) avaliou as diferentes
formas de lealdade ou vínculo com a organização e como estas implicariam em distintas formas
de emitir o comportamento de voz, tomando como referencial teórico o comprometimento
tridimensional (Meyer & Allen, 1991). Seus resultados sugeriram que aqueles indivíduos
afetivamente vinculados à organização (comprometimento afetivo) se mostraram mais
propícios a utilizar a voz direta, que possui definição similar à adotada nessa dissertação, Voz
Pró-Social. Posteriormente, Luchak (2007) alertaria sobre os resultados muitas vezes
inconclusivos sobre as diversas pesquisas com foco em comprometimento, utilizado como um
vínculo tridimensional, apontando a necessidade de refinar o construto.
A pesquisa de Mellahi et al. (2010), examinou associações diretas e interativas entre
comprometimento organizacional e comprometimento com a equipe e o uso do modelo EVLN
(saída-voz-lealdade-negligência) através de uma amostra de 200 gestores na Índia. Os
resultados apontaram uma associação positiva, moderada, entre os comportamentos de voz e o
comprometimento afetivo. Lapointe e Vandenberghe (2018) realizaram um estudo para avaliar
a relação entre comprometimento, liderança e voz em uma amostra de 181 funcionários
canadenses de atendimento ao cliente e seus gerentes, cujos resultados sugerem que o
comprometimento afetivo media positivamente as relações entre a liderança e os
comportamentos de voz.
No contexto brasileiro, Andrade (2018), apoiada em uma amostra de trabalhadores de
diversas organizações investigou as relações entre o comprometimento organizacional afetivo,
os estilos de liderança dos gestores e a centralidade nas redes sociais das equipes de trabalho e
os comportamentos de voz e silêncio. O estudo explorou os preditores dos comportamentos de
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voz e silêncio nas organizações de trabalho, sugerindo uma relação de predição positiva e
moderada entre comprometimento e voz Pró-Social, de modo que trabalhadores mais
comprometidos, tenderiam a utilizar a voz pró-social de forma mais intensa. A autora não
encontrou relação entre o comprometimento e o silêncio Pró-Social em nenhuma das análises.
Ainda que baixos níveis de comprometimento sejam evidenciados como consequentes do
silêncio organizacional, há que se ressaltar a grande carência de estudos que relacionem
comprometimento e silêncio. Em um outro estudo, Carneiro (2018) avaliou a relação entre bemestar no trabalho, comprometimento e comportamentos de voz pró-social numa amostra de 360
trabalhadores de vários segmentos. O objetivo de seu estudo era descrever como os
comportamentos de Voz Pró-Social (VPS) se manifestam em diferentes grupos sócio
ocupacionais, analisando ainda o poder preditivo do bem-estar sobre esses comportamentos.
Seus resultados sugeriram que o comprometimento é um preditor direto de voz pró-social.
Trabalhando com o referencial de Meyer e Allen (1991), Sabino, Nascimento e Lopes
(2014) buscaram verificar a influência de mediação que a satisfação com o trabalho e a lealdade
exerciam na relação de determinação das três componentes do comprometimento
organizacional sobre a voz. Os resultados apontaram que a componente calculativo estaria
determinando negativamente a voz; por outro lado, os componentes afetivo e normativo não
determinaram esta estratégia comportamental.
Até então, os poucos estudos que relacionam comprometimento e comportamentos de
voz e silêncio não tomaram como objeto, especificamente, a categoria de docentes. Como é
claro, essa categoria ocupacional possui singularidades no desempenho do seu trabalho que
tornam os comportamentos de voz e silêncio particularmente relevantes para se estudar, pelos
impactos que eles têm no cotidiano de trabalho e no próprio processo de formação a que se
dedicam como missão central do seu trabalho. Bolzan e Powaczuk (2017), por exemplo,
destacaram a importância da existência de espaços de interlocução para o próprio processo de
aprendizagem docente, sendo o sentimento de desamparo dos professores muito relacionado
aos poucos espaços para compartilhamento de informações no enfrentamento da atividade
docente. Percebe-se, assim, que a emissão da voz ou retenção da informação através do silêncio
se revela um elemento notadamente estratégico no cotidiano docente. Aqui cumpre realçar o
seu papel social enquanto formador de opinião, implicando, pois, numa postura ativa de voz.
Então, o que leva os docentes a se manterem em silêncio diante de um contexto construído em
prol do comportamento de voz? A partir de tais considerações, o presente trabalho pretendeu
responder ao seguinte problema de pesquisa: Medidas específicas de comprometimento com
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ações predizem mais fortemente os comportamentos de voz e de silêncio pró-social do que uma
medida global de comprometimento com a universidade?
Considerando-se

o

pequeno

acúmulo

de

estudos

empíricos

relacionando

comprometimento e comportamentos de voz e silêncio e a ausência de estudos desta relação
entre docentes do ensino superior, especialmente utilizando medidas específicas de
comprometimentos com ações, o presente estudo submete a teste um modelo de relação entre
as variáveis que pode ser visto na Figura 2.
A partir de análises estatísticas serão comparados os efeitos de uma medida global de
comprometimento organizacional e de medidas específicas do comprometimento com os quatro
eixos de ações docentes (ensino, pesquisa, extensão e gestão) sobre os dois comportamentos ou
variáveis critério da pesquisa: voz e silêncio pró-social. Os testes comparativos permitirão
reunir evidências sobre a diferença entre se lidar com um vínculo global com a organização
(estratégia mais clássica e dominante nos estudos sobre consequências do comprometimento)
ou com vínculos mais específicos com ações ou missões associadas ao trabalho docente, quando
se pretende explicar o comportamento dos atores em um contexto organizacional.

COMPROMETIMENTO
ORGANIZACIONAL

R1

COMPROMETIMENTO
COM AÇÕES

R2

COMPORTAMENTOS DE VOZ
PRÓ-SOCIAL

COMPROMETIMENTO COM
AS AÇÕES DE ENSINO
COMPROMETIMENTO COM
AS AÇÕES DE PESQUISA
COMPROMETIMENTO COM
AS AÇÕES DE EXTENSÃO
COMPROMETIMENTO COM
AS AÇÕES DE GESTÃO

R3
R4

Hipótese 1: R3 >R1
Hipótese 2: R4 >R2
Hipótese 3: R1 >R2
Hipótese 4: R3 >R4

Figura 2
Modelo teórico da investigação
Fonte: Elaboração própria

COMPORTAMENTOS DE
SILÊNCIO PRÓ-SOCIAL
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Comparando-se as duas estratégias de mensuração do vínculo de comprometimento,
embora sem amparo na literatura pela inexistência de algum estudo prévio, postula-se que os
comprometimentos específicos com ações, que têm como foco tarefas, poderão ser mais fortes
preditores, no seu conjunto, tanto dos comportamentos de voz quanto de silêncio, do que um
vínculo global com a organizacional, como expressam as H1 e H2.
H1: As medidas de comprometimento com as ações docentes predizem mais
fortemente os comportamentos de voz pró-social entre docentes universitários do que a
medida global de comprometimento organizacional.
H2: As medidas de comprometimento com as ações docentes predizem mais
fortemente os comportamentos de silêncio pró-social entre docentes universitários do que
a medida global de comprometimento organizacional.
Considerando-se as evidências acumuladas de que o vínculo de comprometimento
associa-se a comportamentos proativos em relação à organização (esforço, empenho extra
papel, engajamento, comportamentos de cidadania organizacional) postula-se, nas hipóteses 1
e 2, que tanto o vínculo geral com a organização como o vínculo específico com as ações
docentes serão preditores mais fortes do comportamento de voz pró-social do que do silêncio
pró-social, já que os comportamentos de voz consistem em manifestação mais clara de interesse
pela melhoria do desempenho organizacional.
H3: O comprometimento com a universidade (organização) é um preditor mais
forte do comportamento de voz pró-social do que do comportamento de silêncio pró-social
entre docentes universitários
H4: As medidas de comprometimento com as ações docentes predizem mais
fortemente os comportamentos de voz pró-social do que os comportamentos de silêncio
pró-social entre docentes universitários
Em caráter exploratório serão analisados os efeitos específicos do comprometimento
com cada uma das ações docentes (ensino, pesquisa, extensão e gestão) sobre os
comportamentos de voz e silêncio. Não foram postuladas hipóteses pela falta de estudos prévios
que indiquem possíveis diferenças entre tais comprometimentos sobre o desempenho docente.

MÉTODO
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O estudo é caracterizado como quantitativo e de corte transversal (Creswell, 2010), e
pretendeu analisar os comportamentos de voz e silêncio Pró-social de docentes universitários e
avaliar o poder preditivo dos seus vínculos global e específico.
Participantes
A amostra de pesquisa contou com 483 docentes da UFBA. Todos os professores
preencheram o mesmo instrumento disponibilizado exclusivamente on line no período de Junho
a Dezembro de 2018. A amostra é composta por profissionais em sua maioria do sexo feminino,
representando 58,2% (N=445); com média de idade M= 47,76 anos (DP=10,06). Com relação
ao estado civil, tem-se 53,9% casados; 58,2% com titulação de Doutorado. No que diz respeito
ao regime de trabalho, 82,2% da amostra se situa na categoria de Dedicação exclusiva e
apresenta tempo de serviço com média= 12,50 anos (DP=10,32). Cerca de 30% dos
respondentes apresentaram área de atuação correspondente às Ciências da Saúde. Em torno de
61,8% dos docentes desenvolve algum programa de Pós-graduação e apenas 8,5% é bolsista de
produtividade do CNPq. No que diz respeito a cargos de gestão, 57,3% da amostra referiu
desempenhar alguma atividade dentre Coordenação de Colegiado (29,7%); Chefia de
Departamento (12,9%), Direção de Unidade (5,7%); Cargo na Administração Central (3,3%) e
Outros (48,3%). Em torno de 12,1% da amostra relatou fazer parte de Conselho Superior.
Apenas 40,9% afirmou realizar atividades de extensão.
Instrumento
O questionário utilizado era integrado pelos seguintes conjuntos de escalas voltadas para
mensurar os construtos centrais da pesquisa, A medida de comprometimento organizacional,
validada por Bastos e Aguiar (2015) foi utilizada na sua versão reduzida, composta por 07 itens
que visam mensurar o comprometimento organizacional, tomando como base o construto
unidimensional e de base afetiva. A escala utilizada para mensurar comprometimento com as
ações docentes - Escala de Comprometimento com Ações Docentes –– ECAD na sua versão
reduzida, tomou como base as 4 atividades-fim da Universidade: ensino, pesquisa, extensão e
gestão, sendo composta por 28 itens, sendo 4 blocos, de 7 perguntas cada, referentes a relação
do docente com cada atividade-fim da Universidade. A seguir alguns exemplos dos itens: “Me
sinto comprometido com...”; “Assume grande prioridade na minha atuação profissional...”;
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“Tenho prazer em realizar as atividades de...”; “Busco ser inovador nas atividades de...”, sobre
as quais o docente deverá indicar o nível de concordância com a afirmativa, utilizando-se uma
escala likert de 6 pontos, onde o número 1 representa “discordo totalmente” e o número “6”
representa “concordo totalmente”. A Escala Brasileira de Voz e Silêncio Organizacionais
(EBVSOrg) validada por Almeida (2017), composta por 50 itens que avaliam as dimensões de
Voz (Aquiescente/Defensiva/ Pro Social) e Silêncio (Aquiescente/Defensivo/ Pro Social) no
ambiente de trabalho. Entretanto, para este estudo foram utilizadas apenas as dimensões de Voz
Pró-Social e Silêncio Pró-Social, que totalizam 14 itens. Na escala, o docente deveria identificar
com que frequência emite os comportamentos de voz descritos ou permanece em silêncio,
variando numa escala likert de 1 (nunca) a 5 (sempre), não havendo itens invertidos. Isto
significa que, quanto mais próximo de 1, menor o nível de voz/silêncio e quanto mais próximo
de 5, maior o nível de voz/silêncio. Finalmente, foram solicitados dados pessoais e ocupacionais
para fins de descrição da amostra e posterior estabelecimento de correlações. Sexo, idade,
estado civil, carga horária, regime de trabalho, ocupação de algum cargo de gestão,
desenvolvimento de atividades de extensão, vinculação a programas de pesquisa foram algumas
das informações coletadas.
Procedimento de coleta e análise
Os dados foram coletados através do envio de questionários por e-mail dos docentes da
UFBA com o apoio da Superintendência de Tecnologia da Informação (STI) da universidade,
juntamente com a descrição breve da pesquisa, seus responsáveis, o termo de consentimento
livre e esclarecido (TCLE), bem como o link de acesso ao questionário. Todos os cuidados
éticos foram observados de acordo com a Resolução 510/2016, que dispõe sobre as normas
aplicáveis a pesquisas em Ciências Humanas e Sociais. As análises foram realizadas através do
software Statistical Package for Social Science (SPSS) – versão 21.0. Além de estatísticas
descritivas e análises de correlação, foram realizadas análises de regressão linear simples e
múltipla, método Stepwise, com o objetivo de comparar o poder preditivo dos vínculos sobre
os comportamentos de voz e silencio (Abbad & Torres, 2002; Hair, Black, Babin, Anderson, &
Tatham, 2009).

RESULTADOS E DISCUSSÃO
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Os resultados do presente estudo são apresentados a partir dos dados descritivos das
principais variáveis do estudo, seguindo-se para as correlações entre elas. Os resultados das
análises de regressão que testam as hipóteses do estudo complementam esse segmento.
A Tabela 1 mostra as médias das variáveis centrais deste estudo: Comprometimento
Organizacional; Comprometimento com as Ações de ensino, pesquisa, extensão e gestão, além
das médias dos comportamentos de Voz e Silêncio Pró-sociais.
Tabela 1
Médias das variáveis centrais do estudo
Voz Pró-Social
Silêncio Pró-Social
Comprometimento Organizacional
CA Ensino
CA Pesquisa
CA Extensão
CA Gestão

Média
4,06
4,08
4,39
5,60
5,33
4,80
3,99

DP
0,79
0,87
1,00
0,65
0,84
1,14
1,44

A partir dos valores apresentados, é possível afirmar que os docentes apresentaram
elevados níveis de comprometimento organizacional (M= 4,39, DP=1,00), embora a amostra
também apresente certa heterogeneidade, conforme o valor alcançado pelo desvio-padrão.
Referente aos níveis de comprometimento com as ações docentes, é possível observar níveis
mais altos de comprometimento com as ações de ensino, seguidas do comprometimento com a
pesquisa e comprometimento com a extensão. O nível de comprometimento organizacional só
apresentou maior média em relação ao comprometimento com a gestão (M= 3,99, DP=1,44),
mostrando que essa atividade não se configura em um eixo de atuação de grande significado e
identificação pelo docente, em comparação aos demais. Vale ressaltar ainda que o desviopadrão mais elevado também se encontra nesse eixo de atuação, mostrando grande variabilidade
no que diz respeito a esse vínculo estabelecido pelos docentes. Por fim, a Tabela 1 evidencia
ainda que os docentes apresentaram elevados escores de comportamentos de Voz e de Silêncio,
mostrando certa congruência no que diz respeito ao motivador desses comportamentos, o que
conforme a dimensão Pró-Social é sinalizado pelo intuito de beneficiar a organização.
Os resultados das correlações entre as variáveis centrais do estudo encontram-se na
Tabela 2. No geral, verificam-se correlações sempre positivas entre todas as variáveis, embora
sejam fracas a moderadas, indicador de se tratarem de construtos distintos.
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Tabela 2
Matriz de correlações entre voz pró-social, silêncio pró-social, comprometimento organizacional e
comprometimento com ações de ensino, pesquisa, extensão e gestão.
1
1. Voz Pró-Social
2. Silêncio Pró-Social
3. Comprometimento
Organizacional
4. CA Ensino
5. CA Pesquisa
6. CA Extensão
7. CA Gestão

2

3

4

5

6

0,43**
0,20**
0,33**
0,34**

0,21**
0,31**
0,28**

0,15**
0,03

0,26**

0,22**
0,22**

0,22**

0,27**
0,19**
0,17**
0,41**

0,27**
0,09*
0,12**
0,14**

Nota. **p<0,01; *p<0,05

Como pode ser observado, o comprometimento organizacional obteve índices de
correlações idênticos tanto com a voz pró-social e quanto com o silêncio pró-social. Ao
observar os resultados obtidos pelas correlações dos diferentes comprometimentos com ações
com os comportamentos de voz e silêncio pró-social, é possível notar resultados próximos em
três das quatro dimensões da medida: comprometimento com ações de ensino, de pesquisa e de
extensão. Já no que se refere ao comprometimento com ações de gestão, observa-se uma
correlação moderada com o comportamento de voz Pró-social e uma correlação apenas fraca
com o comportamento de silêncio Pró-social. Tal fato permite inferir que o comprometimento
com as atividades de gestão tende a influenciar, ainda que de forma moderada, mais níveis de
voz, seja através do compartilhamento de informações, seja no posicionamento frente a algum
procedimento, de forma a contribuir para a melhoria da organização. Em relação à correlação
entre CO e CAD, destaca-se uma relação moderada apenas com as atividades de ensino, sendo
as demais classificadas como fracas.
Quando se examinam as correlações entre as diferentes medidas de comprometimento
pode-se constatar a associação mais forte entre os comprometimentos com o ensino, extensão
e gestão com o comprometimento organizacional (correlações positivas, moderadas e mais forte
no caso do ensino; por outro lado, é bem mais frágil a associação entre o comprometimento
com a pesquisa e o comprometimento organizacional, revelando que os pesquisadores tendem
em menor intensidade a apresentarem forte identificação e apego afetivo com a Universidade.
Ainda no que diz respeito às análises de correlação, cabe registrar que os
comportamentos de voz e silêncio pró-social tenham alcançado coeficientes de correlações
significativos com os dois vínculos em questão, comprometimento organizacional e
comprometimento com as ações, é preciso interpretar com cautela tais resultados por pelo
menos duas razões: a primeira delas consiste no fato de o valor de p sofrer influência de diversos
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fatores da pesquisa – sendo o tamanho amostral o mais determinante deles – , o que pode fazer
com que efeitos importantes observados em amostras pequenas não sejam estatisticamente
significativos e vice-versa (Espírito-Santo & Daniel, 2015); e a segunda razão se refere à
necessidade de avaliar também o que tem sido denominado na literatura de “significância
clínica” do resultado, ou seja, o quanto aquele resultado obtido reflete uma mudança real, sendo
suficientemente relevante para explicar um fenômeno ou subsidiar decisões práticas (Antunes,
Oliveira, Pimentel, & Ferreira, 2009). Diante disso, é possível supor que o fato de a presente
pesquisa contar com um número razoavelmente elevado de participantes favoreceu que os
achados das correlações fossem estatisticamente significativos, ainda que alguns deles
apresentem magnitudes muito baixas, não tendo um valor real.
Uma vez realizadas as correlações, partiu-se para a avaliação das relações previstas no
modelo teórico proposto para a explicação dos comportamentos de voz e silêncio pró-social e,
consequentemente, colocar a teste as hipóteses previamente levantadas. Para isso, foram
inicialmente investigados os valores preditivos dos vínculos (comprometimento organizacional
e as quatro medidas de comprometimento com ações), tanto de forma isolada quanto conjunta,
sobre o comportamento de voz pró-social, e, em sequência, sobre o comportamento de silêncio
pró-social.
Em um primeiro momento, examina-se o poder preditivo da medida global de
comprometimento com a organização sobre os dois comportamentos (voz e silêncio). O
primeiro modelo de regressão testado (Tabela 3) apresenta os resultados do poder preditivo do
comprometimento organizacional sobre o comportamento de voz pró-social, envolvendo um
modelo de regressão linear simples. Como pode ser observado, o modelo obtido, apesar de
estatisticamente significativo (p<0,01), indica que o comprometimento organizacional é
responsável por uma explicação de apenas 5% do comportamento de voz pró-social.
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Tabela 3
Modelo de regressão linear simples do comprometimento organizacional predizendo o comportamento
de voz pró-social.
Voz pró-social
Variável independente

B

β
0,22**

0,18

Comprometimento organizacional
R
R2

0,22
0,05

ΔR2

0,05

F

23,43**

Nota. **p<0,01

Partindo para a avaliação dos modelos explicativos para o comportamento de silêncio
pró-social (SPS), foi estimado, inicialmente, o modelo de regressão linear simples
contemplando o comprometimento organizacional como variável independente. Os resultados,
apresentados na Tabela 4, demonstram que, assim como ocorreu com a voz pró-social, o modelo
obtido indica que o comprometimento organizacional é responsável por uma explicação muito
baixa (nesse caso, de apenas 4%) do comportamento de silêncio pró-social.
Tabela 4
Modelo de regressão linear simples do comprometimento organizacional predizendo o comportamento
de silêncio pró-social
Silêncio pró-social
Variável independente
Comprometimento organizacional

B
0,19
R
R2
ΔR2
F

β
0,22**

0,22
0,05
0,04
22,68**

Nota. **p<0,01

É interessante notar que o comprometimento organizacional explica igualmente os
comportamentos de voz e de silêncio pró-sociais, dados que não corroboram a hipótese 3 da
presente pesquisa que previa que o comprometimento organizacional seria um preditor mais
forte da voz do que do silêncio. Tanto com os comportamentos de voz quanto de silêncio, uma
medida global de comprometimento apresentar pouco valor preditivo, de forma isolada, sobre
esses comportamentos, evidencia, assim, a necessidade de se abarcar um maior número de
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variáveis que podem influenciar esse fenômeno. Tal fato também destaca a similaridade e não
mais oposição entre os conceitos de VeS, visto que a partir desse referencial teórico (Van Dyne,
Ang, & Botero, 2003), voz e silêncio deixam de configurar polos opostos de atuação e são
analisados à luz do motivo pelo qual geram a ação, e, no caso da dimensão Pró-Social ganham
a conotação de promoção de melhoria em benefício da organização, seja emitindo a voz ou
protegendo a informação.
Em um segundo momento, examinou-se o poder preditivo das quatro medidas de
comprometimento com ações docentes sobre os comportamentos de voz e silêncio. Para testar
o poder preditivo das dimensões do comprometimento com as ações sobre a VPS, foi estimado
um modelo de regressão linear múltipla, sumarizado na Tabela 5.
Tabela 5
Modelo de regressão linear múltipla dos comprometimentos com as ações de ensino, pesquisa, extensão
e gestão predizendo o comportamento de voz pró-social.
Voz pró-social
Variáveis independentes

B

β

CA de ensino

0,16

0,13**

CA de pesquisa

0,15

0,16**

CA de extensão

-

CA de gestão

0,19
R

0,47

2

R

0,22

ΔR2

0,21

F

0,36**

38,16**

Nota. **p<0,01

Em conjunto, as dimensões do comprometimento com as ações foram capazes de
explicar 21% do comportamento de VPS, sendo o modelo significativo (p<0,01). A partir da
análise comparativa do poder preditivo de cada variável inserida no modelo de regressão, notase que o comprometimento com ações de gestão se destaca por ter obtido um poder preditivo
sobre a VPS consideravelmente superior aos obtidos pelas demais dimensões. Aqui mais uma
vez destaca-se a postura mais proativa, esperada pelas atividades de gestão, o que permite dizer
que os docentes que apresentam maiores níveis de comprometimento com essa atividade, de
fato, acabam emitindo mais intensamente comportamentos de VPS. Nesse sentido, esse estudo
corrobora os achados de Andrade (2018) onde trabalhadores que ocupavam cargos de gestão
apresentaram níveis de expressão da VPS mais elevados. Ainda sobre o modelo em questão,
cabe registrar que o método adotado (stepwise) excluiu a variável comprometimento com ações
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de extensão do modelo, indicando que ela não contribui com a explicação da voz pró-social.
Sobre o poder preditivo das medidas do comprometimento com as ações sobre o
comportamento de Silêncio Pró-social (SPS) (Tabela 6), o que se observa é que o modelo
testado, apesar de significativo, explica apenas 6% da variável dependente (comportamento de
silêncio pró-social).

Tabela 6
Modelo de regressão linear múltipla dos comprometimentos com as ações de ensino, pesquisa, extensão
e gestão predizendo o comportamento de silêncio pró-social.
Variáveis independentes
CA de ensino
CA de pesquisa
CA de extensão
CA de gestão

B
0,33
R
R2
ΔR2
F

Silêncio pró-social
β
0,25**
-

0,25
0,06
0,06
27,32**

Nota. **p<0,01

Comparando-se os dois modelos preditivos dos comprometimentos com as ações
docentes, os resultados corroboram a H4 do presente estudo, que previa que o
comprometimento com ações seria um preditor mais forte da voz do que do silêncio. Ao avaliar
as contribuições individuais das variáveis independentes, evidencia-se que a única variável
capaz de predizer de forma significativa o SPS foi o comprometimento com ações de ensino,
sendo todas as demais excluídas do modelo pelo método stepwise. Mais uma vez destaca-se a
concepção da dimensão Pró-social, que envolve a noção de proteger informações. Desta forma,
nas atividades de ensino, por diversas vezes o docente se vê diante de informações que não
podem ser reveladas, seja no que diz respeito a informações sigilosas, seja com relação a
informações de caráter estratégico para a universidade, se engajando assim, em
comportamentos de SPS.
A Figura 3 sintetiza as relações encontradas entre as variáveis do estudo, indicando o
percentual de variância explicada.
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COMPROMETIMENTO
ORGANIZACIONAL

R1

R2=0,05

R2

COMPROMETIMENTO
COM AÇÕES

R2=0,05
COMPROMETIMENTO COM
AS AÇÕES DE ENSINO
COMPROMETIMENTO COM
AS AÇÕES DE PESQUISA
COMPROMETIMENTO COM
AS AÇÕES DE EXTENSÃO
COMPROMETIMENTO COM
AS AÇÕES DE GESTÃO

R3
R4

COMPORTAMENTOS DE VOZ
PRÓ-SOCIAL

R2=0,22
R2=0,06

COMPORTAMENTOS DE
SILÊNCIO PRÓ-SOCIAL

Hipótese 1: R3 >R1
Hipótese 2: R4 >R2
Hipótese 3: R1 >R2
Hipótese 4: R3 >R4

Figura 3
Modelo explicativo das relações entre comprometimento e comportamentos de voz e silêncio entre
docentes universitários
Fonte: Elaboração própria

Quando se comparam os resultados dos quatro modelos de regressão expressos na
Figura 3, há evidências que fortalecem a H1 de que as medidas de comprometimento com ações
seriam maiores preditores de voz do que a medida global de comprometimento com a
universidade. Por outro lado, não permitem aceitar a H2 que previa também maior impacto das
medidas de comprometimento com ações sobre o silêncio. Aqui, a variância explicada não se
diferencia significativamente daquela encontrada quando a medida global de comprometimento
é tomada como preditor. Tais resultados desafiam estudos posteriores para se analisar e
compreender em maior profundidade o fato das diferentes medidas (global e específicas) terem
padrões diferenciados (não na sua direção, mas na sua magnitude) entre os comportamentos de
voz e de silêncio. Desta forma, os resultados encontrados nesse estudo permitem inferir maior
valor de predição do comprometimento com as ações docentes sobre os comportamentos de
Voz Pró-Social do que o comprometimento organizacional, confirmando a hipótese aqui
defendida de que o vínculo mais próximo ao evento que se pretende predizer parece mais
efetivo Vandenberghe, Bentein e Stinglhamber (2004). Foi possível ainda comprovar que CO
e CAD são de fato, vínculos distintos, mas que apresentam correlação (Meyer & Anderson,
2016).

100

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Os resultados encontrados permitem afirmar que os docentes apresentaram níveis
elevados de comprometimento organizacional, denotando uma forte ligação afetiva com a
instituição em que trabalham. No que diz respeito aos vínculos com os diferentes eixos que
estruturam o trabalho docente e que permitem diferentes escolhas dos docentes, é possível
observar níveis mais altos de comprometimento com as ações de ensino, seguidas do
comprometimento com a pesquisa e comprometimento com a extensão. O comprometimento
com a gestão foi o que apresentou menor nível, mas ainda assim, acima do ponto médio da
escala. Foram encontrados ainda elevados níveis tanto de emissão de VPS quanto de SPS, algo
congruente com o perfil de elevado comprometimento.
Nas análises de correlações, foram encontrados índices de correlação significativos,
ainda que inferiores, entre CO e VPS, assim como SPS. Foram encontrados também índices
de correlações entre os comportamentos de VeS e o CAD. Nessa relação, destaca-se a relação
moderada encontrada entre VPS e CADgestão, sendo as demais classificadas como fracas. Por
fim, foram analisadas as relações entre CO e CAD, resultando em índices fracos de correlação
entre o comprometimento global e o comprometimento com as ações de pesquisa, extensão e
gestão. Curioso destacar a relação moderada encontrada também entre CO e CADensino.
Mais do que descrever os níveis de comprometimento e de comportamentos de voz e
silêncio, o presente estudo avança no sentido de reunir evidências empíricas sobre os impactos
de uma medida global de comprometimento com a organização e medidas específicas de
comprometimento com eixos de ação docentes. Os dados mostram que os impactos dessas duas
medidas são positivos sobre voz e silêncio, o que é congruente com a definição de ambos os
tipos de comportamento que possuem uma base pró-social (isto é, são comportamentos
contributivos para o desempenho institucional). No entanto, o efeito da medida global e das
medidas específicas apresentam magnitudes bem distintas, com a medida global explicando
muito pouco de ambas as variáveis critério da pesquisa. E as medidas específicas explicando
uma variância bem mais expressiva apenas do comportamento de voz e não de silêncio. Tais
resultados permitiram a rejeição de algumas hipóteses do trabalho e aceitação de outras.
O presente trabalho abre a perspectiva de uma linha de investigação que aprofunde, com
modelo mais ricos que incorporem possíveis variáveis antecedentes e mediadoras, de modo a
compreender mais efetivamente o que leva um docente a emissão de comportamentos
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contributivos para a instituição a que se vincula. São ainda desafios para pesquisas futuras a
ampliação da amostra de docentes e a diversificação dos contextos universitários a que se
vinculam, considerando-se a continuidade da estratégia de pesquisa empregada neste trabalho.
Pode-se, ainda, pensar em estudos qualitativos que analisem essa relação em casos específicos
de docentes que possam contribuir para a construção de um conjunto de possíveis outros fatores
que interferem nas relações estudadas.
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CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES

A presente dissertação estruturou-se em três estudos que se articulam em torno da
compreensão de como docentes universitários articulam múltiplos vínculos no seu trabalho e
como tais vínculos se relacionam com os comportamentos de voz e silêncio organizacionais.
O primeiro estudo envolveu a construção e validação de uma Escala de
Comprometimento com Ações Docentes – ECAD, passo inicial de todo o trabalho, diante da
inexistência de uma medida de comprometimento target-free, baseada na proposta de Klein et
al. (2014) voltada para abarcar os eixos de atuação do docente universitário. Tal estudo encontra
justificativa pelo impacto social mensurado através das entregas realizadas pela universidade,
em maior parte, pela figura dos docentes que dela fazem parte.
Os resultados apresentados no estudo 1, acerca da validação da Escala de
Comprometimento com Ações Docentes – ECAD apontou a estrutura de 4 fatores como
pertinente para a apreensão desse vínculo do docente, visto que as variáveis se agruparam por
significado teórico e semelhança semântica, de acordo com a definição dos focos definidos
como objeto da medida. Esse resultado se coaduna com o referencial teórico, visto que a
atividade docente envolve a realização de 4 grandes eixos de ações: ensino, pesquisa, extensão
e gestão. Tratam-se de atividades que demandam dedicação, tempo e empenho de naturezas
distintas e que guardam relação com a forma com a qual o docente se vincula a cada uma.
Assim, o primeiro produto desta dissertação é a disponibilização de um instrumento que atende
os critérios psicométricos para mensurar adequadamente o comprometimento do docente com
as ações de ensino, pesquisa, extensão e gestão.
O desenvolvimento de uma medida de comprometimento com as ações docentes
permitiu a mensuração dos níveis de comprometimento com cada eixo ou trilha de atuação do
professor universitário, possibilitando, no estudo 2, analisar os diferentes perfis de atuação
possíveis nessa carreira. Esse estudo destacou os desafios e dificuldades enfrentados pelo
docente na sua carreira, tendo que fazer escolhas difíceis dentro das demandas que lhe são
diariamente impostas, possibilitando compreender como o docente articula os seus múltiplos
comprometimentos, e como estes, por sua vez, apresentam congruência com sua atuação dentro
da universidade.
Desta forma, foi possível observar que os docentes apresentaram, de forma geral,
elevados níveis de comprometimento com todas as quatro atividades profissionais: ensino,
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pesquisa, extensão e gestão. Constatou-se que o ensino e a pesquisa foram as atividades com
maiores níveis de comprometimento docente, com maior homogeneidade entre os
respondentes.
Tomando por base as baixas magnitudes dos coeficientes de correlação entre as
dimensões do comprometimento com ações, foi possível afirmar que os vínculos com ações de
ensino, pesquisa, extensão e gestão se referem, na verdade, a quatro elementos distintos e, em
grande medida, independentes entre si. A partir da análise de cluster realizada, foi possível a
caracterização de cinco perfis de comprometimento do docente com as atividades profissionais
aos quais foram atribuídos os seguintes rótulos: 1) gestor-docente; 2) não-pesquisador; 3)
pesquisador-extensionista; 4) menos comprometido; 5) pesquisador-puro.
Embora não existam estudos que possam ser confrontados com os dados aqui
encontrados, e considerando o fato de que o perfil do docente em uma universidade pública é
similar (na sua grande maioria possuem regime de trabalho em dedicação exclusiva; possuem
níveis de formação de Doutorado), algumas diferenças encontradas entre os perfis mostraram a
congruência entre os níveis de comprometimento e decisões de atuação na universidade. Tal
fato demarcou sobretudo, a influência de fatores individuais e contextuais na escolha e
desenvolvimento de suas trilhas de atuação.
Ainda no estudo 2, pode-se analisar como os docentes com diferentes perfis de
comprometimento com as ações variam em termos do seu comprometimento global com a
instituição universitária. A partir dos resultados, foi possível notar a existência de dois grandes
“blocos”: sendo o primeiro composto pelos perfis “Gestor-docente”, “Não-pesquisador” e
“Pesquisador-Extensionista”, que apresentaram níveis de comprometimento organizacional
próximos e elevados; já o seguindo bloco, composto pelos perfis “Menos Comprometido” e
“Pesquisador-Puro” foram os que demonstraram possuir os níveis de comprometimento mais
baixos, com valores próximos entre si. Tal fato permitiu ratificar o pressuposto de Meyer e
Anderson (2016) de que, embora apresentem correlação positiva, o comprometimento
organizacional e o comprometimento com ações são vínculos que podem existir
independentemente.
Finalmente no terceiro estudo buscou-se avaliar e comparar o poder preditivo de uma
medida global de comprometimento (comprometimento organizacional) e uma medida
específica (comprometimento com ações docentes) sobre os comportamentos de voz e silêncio
de docentes universitários. Nesse estudo foi introduzida a temática de VeS ainda pouco
estudada aqui no Brasil, sobretudo no que diz respeito a sua relação com o vínculo de
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comprometimento. Integrando os demais estudos, os resultados apontaram que uma medida de
comprometimento específica (com ações) tende a predizer mais o comportamento de voz,
corroborando os achados da literatura de que a apreensão do fenômeno de maneira mais
próxima ao evento que se pretende predizer se mostra mais efetiva. Em relação ao silêncio, não
foi possível encontrar diferenças significativas entre os dois tipos de vínculo.
Embora tenha contribuições inovadoras para a área e tenha produzido resultados
empíricos que não podem ser confrontados com pesquisas anteriores, o presente trabalho
apresenta limites que devem ser superados em pesquisas futuras. Trata-se de um estudo que
abarcou uma amostra de apenas uma universidade pública. Assim, é importante salientar que
os dados dessa pesquisa devem ser vistos como resultados exploratórios, podendo não refletir
o conjunto amplo da categoria de docentes universitários. O presente estudo limita-se a uma
universidade pública e embora haja evidências de que nessas instituições existam condições
padrões de carreira e atuação, ainda assim, os resultados devem ser vistos como circunscritos
ao caso estudado. Os resultados obtidos dependem, portanto, de estudos futuros que possam
estender para outras universidades federais ou mesmo ampliar para instituições de ensino
superior de outra natureza. Tal ampliação traria, especialmente para os perfis de
comprometimento apresentados no artigo 2 elementos mais amplos de sua generalidade.
Outras possibilidades que se abrem, por exemplo, remetem à apontada por Neubert e
Wu (2009) quando sinalizaram a necessidade de investigar o comprometimento com ações ao
longo do tempo, sugerindo que esses vínculos tendem a se mover ao longo de duas fases: adoção
e progresso. Na fase inicial, denominada adoção, aponta-se a aceitação inicial do objetivo, já
na fase de progresso há uma reflexão contínua do custo-benefício e eficácia relacionados ao
comprometimento contínuo com determinada ação. Estudos longitudinais poderão vir a
apreender de forma mais acurada a dinâmica da interação entre esses múltiplos
comprometimentos, abrindo possibilidades de se chegar a modelos explicativos mais
complexos.
Vale destacar que é recomendável abordagens multimétodos para se apreender
fenômenos complexos, como os abarcados pela presente dissertação. Isso não se torna possível
no âmbito de um curso de mestrado, mas seria recomendável estudos qualitativos com docentes
de diferentes perfis de comprometimento para se estudar a congruência do perfil identificado a
partir de escores obtidos em escalas de medida e indicadores objetivos de atividades
desenvolvidas pelo docente.
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Finalmente, é importante reconhecer a necessidade de mais pesquisa sobre o docente
universitário, uma categoria de trabalhador com aspectos muito singulares, que envolve altos
níveis de formação, que dispõe de elevado nível de autonomia na condução de suas atividades
e sobre a qual pesam demandas cada vez maiores para assegurar as condições que lhes permitam
realizar as atividades que definem o seu papel. E esse papel, como destacado anteriormente,
não para de se tornar mais complexo quando a ele cabe buscar e concorrer por recursos para
pesquisa, gerenciar atividades decorrentes de projetos financiados além de pressões crescentes
para que seu trabalho tenha impacto social e contribua para a solução de problemas que afetam
a vida das pessoas e das comunidades. Todo esse contexto precisa ser melhor estudado em
termos do seu impacto sobre os vínculos de comprometimento que desenvolvem e o quanto se
engajam em comportamentos de voz e silencio com o objetivo de contribuir para o êxito da sua
universidade.
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ANEXOS
ANEXO A - MEDIDA DE COMPROMETIMENTO ORGANIZACIONAL – VERSÃO
REDUZIDA
I. Vamos apresentar para você várias frases sobre a sua realidade de trabalho e sobre a
sua relação com a UFBA como organização em que trabalha. Avalie, com base na escala abaixo,
o quanto você concorda com a ideia apresentada. Quanto mais perto de 1, maior é a
discordância, quanto mais perto de 6, maior é a concordância com o conteúdo da frase.

1
2
Discordo Discordo
totalmente
muito

3
Discordo
Pouco

4
5
6
Concordo Concordo Concordo
pouco
Muito
totalmente

A sua relação com a Universidade enquanto organização de
trabalho
1.Conversando com amigos, eu sempre me refiro a essa organização como
uma grande instituição para a qual é ótimo trabalhar.
2.Sinto os objetivos de minha organização como se fossem os meus.
3.A organização em que trabalho realmente inspira o melhor em mim para
o meu progresso no desempenho do trabalho.
4.A minha forma de pensar é muito parecida com a da empresa.
5.Sinto que existe uma forte ligação afetiva entre mim e minha organização.
6.Aceito as normas da empresa porque concordo com elas.
7.Eu realmente me interesso pelo destino da organização onde trabalho.

II. No âmbito das Instituições de Ensino Superior é esperado que o docente possa se
dedicar a um conjunto diversificado de atividades-fim da universidade, como Ensino, Pesquisa,
Extensão e Gestão. Essas concorrem em interesse, dedicação, tempo e energia. Avalie a sua
relação com essas atividades acadêmicas indicando o nível em que concorda com cada
afirmação abaixo. Quando não desempenhar determinada atividade, você deverá sinalizar o
valor 0, que significa que não se aplica.
1
2
Discordo Discordo
totalmente
muito

3
Discordo
pouco

4
5
6
Concordo Concordo Concordo
pouco
Muito
totalmente
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A sua relação com as atividades docentes na Universidade
Perguntas

ENSINO PESQUISA EXTENSÃO GESTÃO

1. Me sinto comprometido com
...
2. Considero importante nesta
profissão desenvolver atividades
de...
3.Me dedico intensamente às
atividades de...
4.Assume grande prioridade na
minha atuação profissional...
5.Gosto
de
desenvolver
atividades de...
6.Sinto orgulho em desenvolver
as atividades de...
7.Tenho prazer em realizar as
atividades de...
8.Considero
desafios
profissionais estimulantes as
atividades de...
9.Tem
grande
significado
pessoal me dedicar às atividades
de...
10.Procuro
realizar
com
qualidade as atividades de...
11. Busco ser inovador nas
atividades de...
12. Me identifico com os valores
que embasam as atividades de...
13. Me empenho em realizar da
melhor forma possível as
atividades de...
14. Fico absorvido e perco a
noção do tempo quando realizo
as atividades de...
15. Sinto-me feliz quando
desenvolvo as atividades de...
III. Em qualquer organização podemos ter a disposição de falar, opinar, interferir
ou nos calar diante de acontecimentos ou características com as quais concordamos ou
discordamos. Considerando os últimos três meses, avalie com que frequência você apresentou
os comportamentos listados a seguir, usando a escala de 1 a 5 detalhada abaixo, na qual quanto
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mais perto de 1, menor é a frequência do comportamento e quanto mais perto de 5, maior é a
frequência do comportamento descrito.
1
Nunca

2
3
Raramente Às vezes

4
Frequentemente

5
Sempre

A sua participação nos assuntos da Universidade
Item
NÍVEL DE
FREQUÊNCIA
1. Protejo informações confidenciais me mantendo calado(a) a
respeito.
2. Consigo resistir à pressão de contar segredos organizacionais.
3. Prefiro não compartilhar informações que possam expor a
organização.
4. Compartilho ideias para novos projetos que possam beneficiar a
organização.
5. Proponho sugestões para resolver problemas que afetam a
organização.
6. Protejo informações estratégicas, me mantendo em silêncio, a fim
de beneficiar a organização.
7. Faço sugestões sobre como fazer as coisas de modo mais efetivo no
trabalho.
8. Sugiro mudanças em projetos de trabalho para aperfeiçoá-los.
9. Recuso-me a divulgar informações que possam vir a prejudicar a
organização.
10. Apresento soluções para problemas com o objetivo de beneficiar
a organização.
11. Faço recomendações sobre como resolver problemas relacionados
ao trabalho.
12. Guardo informações referentes ao trabalho para preservar meus
colegas, evitando que tenham problemas.
13. Dou opiniões que podem gerar melhorias no trabalho coletivo
mesmo que outros discordem.
14. Faço críticas construtivas pois me preocupo com a melhoria da
organização.

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

IV. Finalmente, por favor, informe alguns dados pessoais e ocupacionais
DADOS PESSOAIS E OCUPACIONAIS
Idade (Anos)
Titulação mais
elevada
Graduação
Especialização Mestrado
Doutorado
Ano de conclusão
da titulação mais
elevada
Formação
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(Graduação)
Área de atuação Humanas
Tempo de serviço
na UFBA (em
anos)

Saúde

Biológicas

Exatas

Dedicação
Regime
de
trabalho
Atua em algum
programa de PósGraduação?
É bolsista de
Produtividade do
CNPq?
Desenvolve
algum projeto de
Extensão?
Ocupa
algum
cargo de gestão
na Universidade?
Caso sim, qual?
Ocupa
alguma
representação em
Conselhos
Superiores?

20h

40h

Sim

Não

Sim

Não

Sim

Não

Sim

Não

Chefia
Departamento

Sim

Coordenação
Colegiado

Exclusiva

Substituto

Direção
Unidade

Cargo na
Adm.
Central

Não

Gratos por sua participação!

Letras/art
es

