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RESUMO 
 

 
Esta pesquisa surgiu do interesse em conhecer quais os saberes que professores 

do ensino superior possuem, como foram construídos e são mobilizados ao longo do 
processo de socialização profissional. São focalizados professores que exercem a 
docência no curso de Administração porque, notadamente, em sua maioria, não 
possuem formação pedagógica. O ponto de partida para identificação dos doze sujeitos 
da pesquisa foi o resultado da avaliação docente realizada pelos alunos numa 
universidade privada. Os sujeitos foram escolhidos em função das extremidades dos 
resultados visando obter heterogeneidade de perfis.  Através de narrativas biográficas 
obtidas por meio de entrevista intensiva, em profundidade, semi-estruturada e de longa 
duração foi possível o conhecimento da história de vida e do percurso profissional dessa 
amostra intencional de professores. Os dados foram organizados e analisados segundo 
categorias que emergiram do quadro conceitual e que remetem ao processo de 
socialização profissional (vias biográfica e relacional) e aos saberes (pré-profissionais e 
profissionais) construídos ao longo desse processo. O referencial teórico-metodológico 
é constituído pelos estudos de Dubar, Tardif, Dubet e considera que os saberes do 
professor são um saber social, construído num contexto de socialização profissional, 
legitimado por um sistema de instituições e da história de uma sociedade, no entanto, 
sem dissociar do que os professores são, fazem, pensam e dizem. Os dados revelaram a 
heterogeneidade do corpo professoral decorrente de uma possível porosidade do campo 
da docência no ensino de Administração. Esses professores demonstraram que possuem 
saberes de origem epistemológica (trajetória não docente) e pedagógica (trajetória 
docente) que são mobilizados e se articulam pelos processos de comunicação no 
exercício docente. 
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Docentes; Ensino Superior; Ensino de Administração. 
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ABSTRACT 
 

 
This research has been developed from the interest in understanding which 

knowledges university professors have, how they have been built and organized through 
the professional socialization process. The focus is on professors who teach at the 
Administration course once most of them do not notably have a pedagogic formation. In 
order to identify the twelve subjects of this research, we used the results from the 
teachers’ evaluation carried out by private university students. The subjects were chosen 
according to the extreme results aiming heterogeneity of profiles. Through the 
biographical narratives obtained, in depth of knowledge, in long semi-structured 
intensive interviews, it was possible to know the life history and the professional 
trajectory of this intentional sample of professors. The data were organized and 
analyzed according to categories that emerged from the conceptual table and that 
alluded to the professional socialization process (biographical and relational means) and 
to the pre-professional and professional knowledges built through this process. The 
theoretical methodological referential is constituted by studies by Dubar, Tardif, Dubet  
and considers that the professors’ knowledges are a social knowledge, built in a context 
of professional socialization, legitimated by a system of institutions and the history of a 
society, nevertheless, without disconnecting who the professors are, what they do, think 
and say. The data revealed the professors’ heterogeneity due to a possible porosity of 
the teaching field in the Administration education. Those professors demonstrated that 
they have knowledges of epistemological (non teaching trajectory) and pedagogical 
(teaching trajectory) nature that are organized and articulated by the processes of 
communication in the teaching activity. 
 
 
Keywords: Teaching professional identity; Professional socialization; Teaching 
knowledges; University Education; Teaching of Administration. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

 Uma das áreas de investigação que mais cresce nas ciências humanas é a 

Formação de Professores. As pesquisas apontam uma série de dimensões dessa 

Formação, desde as condições individuais até o papel dos sistemas e instituições 

formadoras daqueles que conduzem o processo de escolarização de crianças e jovens. O 

olhar das pesquisas oscila entre o enfoque individual, de natureza mais psicológica, e o 

enfoque mais amplo, de natureza sociológica. Também são pesquisadas a atuação 

docente nos mais diferentes níveis – educação básica, profissional ou superior – e a 

formação nos diversos âmbitos – inicial e continuada. Fazendo um levantamento das 

pesquisas desenvolvidas nos últimos tempos, precisamente nos últimos vinte anos, pude 

perceber um perfil de pesquisa que converge para os aspectos individuais e sociais da 

prática docente, isto é, investiga-se muito sobre como o sujeito (professor) se constitui 

docente ao longo de sua trajetória profissional. Neste sentido, as pesquisas apontam que 

o fazer-se professor acontece ao longo da trajetória profissional na interação entre os 

próprios professores (pares), desses com as instituições, com os seus alunos, com os 

conhecimentos de natureza científica e pedagógica e na reflexão sobre a própria prática. 

Este campo de pesquisa é configurado como o campo dos Saberes e Práticas docentes, 

entendendo-se por saberes, “(...) o conjunto de conhecimentos, o saber-fazer, as 

competências e as habilidades que os professores mobilizam diariamente nas salas de 

aula e nas instituições a fim de realizar concretamente suas diferentes tarefas”. (Tardif, 

2002, p. 9) 

 A literatura referente ao tema compreende produções de autores como Nóvoa 

(1992), Tardif (2002), Zeichner (1995), Schön (1995), Dubet (1994), Villa (1998), cujas 

reflexões e investigações são pautadas na perspectiva da Sociologia da Experiência, 

valorizando a história de vida de cada professor, sua inserção na profissão docente e a 

legitimação de sua trajetória pelos pares e pelos alunos. É importante destacar que as 

pesquisas, em sua maioria, acontecem com professores da educação básica. Há, 

portanto, uma oportunidade de investigação e uma lacuna teórica sobre a temática entre 

os professores da Educação Superior. 
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 A educação superior é um nível da educação regular, atualmente em expansão, 

razão pela qual estão se voltando para esse nível de ensino os interesses de pesquisa, 

visto que as demandas por professores são significativas e os professores que ocupam a 

docência, na maioria dos cursos não voltados para licenciaturas, não receberam 

formação pedagógica para ingressar no magistério.  

 Teoricamente, a formação pedagógica para a docência na Educação Superior 

acontece nos programas de pós-graduação Lato e Stricto Sensu que, quando muito, 

oferecem uma disciplina para discutir a docência e as questões pedagógicas, cuja 

nomenclatura mais comum é Metodologia e Didática no Ensino Superior. Mesmo 

assim, devido à demanda por professores ser muito grande e os programas de pós-

graduação Stricto Sensu possuírem limitações de vagas, muitos docentes ingressam no 

ensino superior apenas como graduados ou especialistas. É verdade que muitos desses 

docentes se tornam bons professores, reconhecidos pelo contexto social e pedagógico. 

Surge então uma série de questionamentos: como esses docentes se formam? Onde eles 

buscam os referenciais teóricos e práticos para sua atuação docente? Que saberes 

possuem? Como esses saberes são mobilizados no cotidiano escolar? De que forma a 

trajetória profissional desses docentes contribui para o exercício efetivo da docência? 

 Estas são perguntas iniciais que, também, orientam pesquisas sobre professores 

na educação básica e podem fomentar a pesquisa e ampliar a discussão também para a 

Educação Superior. 

 Em minha Dissertação de Mestrado (Cunha, 2005) fiz um estudo sobre a 

expansão da Educação Superior no período compreendido entre 1997 e 2003, 

enfatizando o curso de Administração e explicita que ele está entre os três cursos que 

mais crescem no país em relação ao número de vagas autorizadas pelo MEC/SESU.  

Isso demanda um expressivo número de professores para atender aos milhares de alunos 

que ingressam com a expectativa de, por meio da conclusão da graduação, ascender 

social e economicamente. Há um agravante nesta situação, apesar de todos possuírem o 

ensino médio completo, ou equivalente, o perfil do alunado que ingressa nesse curso é o 

mais diversificado, tanto em termos de faixa etária, quanto em relação às expectativas e 

níveis de conhecimento.  Esta heterogeneidade dos alunos exigirá do professor 

mobilização de saberes para atender a um público tão diverso, saberes estes distintos 

daqueles comumente teorizados para os professores da Educação Básica. 
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 Para que toda esta “massa” que ocupa os bancos escolares na educação superior 

não se perca, as Instituições de Ensino Superior – IES – desenvolvem uma série de 

mecanismos de controle e garantia da qualidade, bem como o cumprimento de sua 

missão. A avaliação Institucional é um desses mecanismos e, geralmente, a instituição 

desenvolve o instrumento baseado em indicadores estabelecidos pelos órgãos 

regulamentadores do Ensino Superior. A aplicação da avaliação funciona como um 

“pré-teste” que a IES realiza para diagnosticar sua situação atual e não se surpreender 

quando for submetida às regulares avaliações externas reguladoras do sistema (ENADE, 

Reconhecimentos, IGC, entre outros).  

Por meio dos instrumentos de avaliações tem-se um dimensionamento da 

realidade institucional. Este processo de avaliação é multidimensional porque avalia 

vários aspectos entre eles a infraestrutura, estrutura didático-pedagógica, gestão e o 

desempenho dos professores, em diferentes momentos, por diferentes atores que 

respondem a diferentes instrumentos. É, portanto, um processo complexo e, 

teoricamente, completo. 

 O processo de avaliação no Ensino superior ainda é um grande desafio porque 

existem muitas questões que precisam ser equalizadas. A principal delas é que existem 

muitas críticas ao processo e certa resistência por parte dos professores pela elevada 

carga ideológica que o termo tem, carregando significados relacionados a mecanismos 

de controle que ameaçam a autonomia docente. É certo que avaliar professores tem 

especificidades que são inerentes ao exercício da profissão, ao status social, aos fins do 

seu trabalho. Neste sentido, a partir da leitura de críticos sobre avaliação de professores, 

a exemplo de Apple (1999), é possível dizer que um só instrumento não dá conta de 

registrar o desempenho individual. É preciso que existam instrumentos de avaliação 

ascendente (alunos), descendente (chefias), lateral (pares) e a auto-avaliação. 

A maioria das IES utiliza apenas a avaliação ascendente, operacionalizada por 

um questionário, na maioria das vezes, apenas com questões objetivas que não 

conseguem refletir todas as dimensões do exercício docente.  O resultado dos 

questionários aplicados aos alunos, teoricamente, demonstra como os alunos percebem 

e legitimam o trabalho docente. Eles, os alunos, avaliam os professores a partir de uma 

série de critérios que vão desde a indicação de bibliografia e materiais de apoio até a 

clareza das explicações dadas em sala de aula. No entanto cabem algumas reflexões: em 

qual momento do período letivo o instrumento foi aplicado? Quem aplicou o 
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instrumento? O desempenho acadêmico do estudante influencia a resposta? A 

qualidade das relações entre o professor e o aluno no momento da aplicação do 

instrumento impacta no preenchimento? Há compreensão plena sobre os critérios de 

avaliação por parte dos atores envolvidos no processo? O instrumento foi desenvolvido 

de forma participativa? Os professores tinham conhecimento e consciência dos 

critérios de avaliação?  

Todas estas são questões preliminares elencadas apenas para evidenciar a 

complexidade do processo. Para Apple (1999, p.75), “(...) a avaliação docente precisa 

estar fundada num conjunto de questões concretas que podem ser levantadas sobre o 

ensino, os currículos e o conjunto maior de conexões entre determinada turma e a 

sociedade em que ela opera”.  

 Sendo assim, as avaliações que não consideram estas dimensões podem ser 

limitadas. Independente da qualidade do instrumento e do processo de avaliação, esses 

dados são interpretados pelas instituições que classificam professores como bem 

avaliados ou mal avaliados e os alunos1 os reconhecem como “bons professores2” ou 

“maus professores”.  Em algumas instituições os resultados da pesquisa são revertidos 

em programas de formação pedagógica continuada, em outras, esses dados são 

balizadores na renovação ou não dos contratos de trabalho. Essa é uma das razões pelas 

quais Apple (1999) põe em questionamento os procedimentos de avaliação de 

professores caracterizando-os como reducionistas. 

 Não se trata aqui de entrar no mérito da avaliação, nem da determinação dos 

critérios nela estabelecidos, no entanto, há que se considerar trabalhos como os de 

Apple (1999) e de Correia & Matos (1999), que discutem a relação entre a 

desconstrução da profissionalidade docente e a lógica da produção capitalista que 

invade os espaços educativos desencadeando uma crise de autoridade do professor. Não 

pretendo ignorar as dimensões políticas da profissionalização docente, no entanto, o 

recorte que esta pesquisa faz se dá a partir de dados de um processo de avaliação 

institucional, identificando professores do ensino superior atuantes no curso de 

Administração avaliados por seus alunos e investigando suas trajetórias profissionais 

                                                 
1 Há que se registrar aqui outro questionamento – o relativo aos indícios da falta de compreensão objetiva 
dos alunos sobre os critérios de avaliação, ou seja, o que significa cada critério. Neste sentido, um critério 
objetivo fica à mercê da compreensão subjetiva dos alunos, além de sofrer influências de desafetos 
comuns entre alunos e professores, personificando o processo de avaliação. 
2 O termo é reconhecido no estudo de Cunha (1989) denominado “O bom professor e sua prática” e que 
se constitui no concreto das relações sociais-pedagógicas. 
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para conhecer que saberes possuem e como foram construídos ao longo do processo de 

construção de suas identidades profissionais. 

 A compreensão da trajetória e dos saberes docentes será realizada à luz da 

Sociologia da Experiência que, segundo Dubet (1994), “(...) tem em vista interpretar 

condutas e discursos, decompô-las em elementos simples e recompor a experiência 

social segundo um sistema coerente”. Cabe ressaltar, portanto, que a trajetória 

profissional será considerada como experiência decorrente das condutas sociais. 

 A opção teórica pela Sociologia da Experiência sustenta a tese de que a 

construção da identidade e dos saberes docentes acontece ao longo da trajetória 

profissional por meio das ações do sujeito e de sua reflexão sobre a mesma. Para Dubet 

(1994, p. 107) a Sociologia da Experiência tem em vista definir a experiência como uma 

combinação de lógicas de ação, lógicas que ligam o ator a cada uma das dimensões de 

um sistema, Para este autor, o ator social é obrigado a articular diferentes lógicas de 

ação, e é a dinâmica gerada por esta atividade que constitui sua subjetividade. 

 Tardif (2002, p. 16), por sua vez, acredita que o saber dos professores deve ser 

compreendido em íntima relação com o trabalho que realizam na escola e na sala de 

aula. Ou seja, os saberes nunca são relações estritamente cognitivas, são relações 

mediadas pelo trabalho, que lhes fornece princípios para enfrentar e solucionar situações 

cotidianas. O saber é plural e temporal, compósito e heterogêneo, envolvendo no 

próprio exercício do trabalho, conhecimentos e um saber-fazer bastante diversos, 

provenientes de fontes variadas e adquiridos no contexto de uma história de vida e de 

uma carreira profissional.  

 Essa idéia é corroborada por Dubar (2005) quando afirma que  

(...) a relação entre as diversas esferas de atividade é portanto uma questão 
essencial na construção da subjetividade: do “si-mesmo intimo”, inclusive (e 
talvez sobretudo) nas relações amorosas, se nutre das experiências familiares, 
profissionais, políticas etc., e tenta, com a ajuda dos outros (outro 
significativo e generalizado), mas também solitariamente enredá-las. Esse 
enredamento permite, por si só, a produção compreensiva e narrativa de uma 
“identidade pessoal” que articula as diversas esferas da existência. Quando se 
consegue coletá-los, esses “relatos de vida” são fontes extremamente ricas 
para o sociólogo (assim como para o antropólogo, para o psicólogo clínico, 
para o historiador...). Mas é preciso analisá-los e interpretá-los. (Dubar, 2005, 
p. XXIII) 
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A escolha de pesquisar professores do curso de Administração aconteceu por 

meu interesse profissional, minha experiência acadêmica e docente. Reflete a 

necessidade de responder uma série de questionamentos que me acompanham desde a 

época em que fui discente na graduação e no próprio Mestrado em Administração, que 

dizem respeito à postura didático-pedagógica de meus professores e, atualmente, de 

meus pares. Observações empíricas demonstram que a Administração, apesar de ser um 

curso da área de Ciências Sociais Aplicadas vem sendo tratada com enfoque muito 

técnico, cujos professores, em sua maioria, não passaram por um programa de formação 

pedagógica que promova, inclusive, reflexões sobre a epistemologia do curso e suas 

especificidades didático-pedagógicas. 

 Apesar de ser um tema emergente, a pesquisa sobre docência e formação de 

professores para o ensino superior, especificamente ensino de Administração, é 

incipiente. André (2006) publicou resultados de um estudo sobre a produção de teses e 

dissertações no período compreendido entre 1999 e 2004 e evidencia que há poucos 

estudos no campo da formação de professores para o ensino superior. Existem poucos 

autores que investigam a formação e a docência no ensino superior. Destaco aqui os 

trabalhos de autores como Maria Célia de Abreu e Marcos Masetto (1990), Selma 

Garrido Pimenta e Lea das Graças Anastasiou (2002), Maria Isabel da Cunha (2005 e 

2006), Marilda Aparecida Behrens (1996), Ilma Passos Alencar Veiga e Maria Eugênia 

L. M. Castanho (2000), Sergio Castanho e Maria Eugênia L. M. Castanho (2000), entre 

outros. Estes pesquisadores discutem as relações pedagógicas e o significado da 

docência construído por docentes do ensino superior das mais diferentes áreas, 

constatando que, na maioria das vezes, esses docentes não possuem formação 

pedagógica ou esta se dá de forma precária e aligeirada. 

 Espero que a pesquisa aqui relatada traga contribuições significativas para os 

estudos sobre Saberes e Trajetórias docentes de professores da educação superior, 

ampliando o conhecimento da área. Deste estudo emanam aspectos que podem orientar 

programas de formação de professores. É evidente que ainda há muito a estudar sobre 

os processos de socialização docente, principalmente no ensino superior, pois as 

pesquisas têm focalizado até agora, principalmente o magistério na educação básica.  A 

esse respeito, inexistem pesquisas sobre a trajetória e saberes de professores 

especificamente do curso de Administração, sendo este, portanto, um estudo inédito. 
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 Cumpre ainda assinalar que, no Programa de Estudos Pós-graduados em 

Educação: História, Política, Sociedade da PUC/SP, esta pesquisa se insere no Projeto 

de Pesquisa “Processos de formação de professores e estatuto profissional do 

magistério”, sob coordenação da minha orientadora, professora Doutora Luciana Maria 

Giovanni, no âmbito da linha de pesquisa Escola e Cultura na perspectiva das Ciências 

Sociais. Nessa perspectiva, prevejo que este estudo possa trazer contribuições para os 

estudos sobre formação de professores e enriquecer uma área emergente da pesquisa em 

educação. 

 Este trabalho tem como ponto de partida o resultado de um processo de 

avaliação institucional desenvolvido numa Universidade privada, no qual, de maneira 

geral, a instituição pergunta aos seus alunos como eles vêem seus professores. Os 

aspectos avaliados referem-se a: estruturação, execução e avaliação das disciplinas 

durante um semestre letivo. Os alunos avaliam, por meio de um instrumento com 

questões objetivas: o conjunto dos professores que ministraram aulas durante o semestre 

em sua turma, as disciplinas (individualmente e entre si) e cada professor 

individualmente, baseados nos mesmos critérios que avaliaram a coletividade.  

 Mesmo sem possuir, em sua maioria, uma formação pedagógica que os 

instrumentalize para o exercício docente, vários professores de ensino superior, nos 

cursos de Administração têm sido bem avaliados quando submetidos ao processo de 

Avaliação Institucional no qual os alunos avaliam o desempenho docente. Partindo do 

pressuposto de que o bom desempenho é decorrente da mobilização e articulação de um 

conjunto de saberes docentes que foram construídos ao longo de suas trajetórias 

profissionais, esta pesquisa é orientada pelo seguinte problema: 

� Quais são os saberes docentes que professores do Ensino Superior atuantes no 
curso de Administração possuem e como estes saberes foram construídos ao 
longo do processo de socialização profissional? 

 Este problema suscita uma série de questões de pesquisa:  

� Como ocorre o processo de formação docente para o Ensino Superior no 
Brasil?  

� Qual a historicidade do ensino superior de Administração no Brasil e como se 
manifesta no exercício docente contemporâneo? 

� Como professores atuantes no curso de Administração se tornaram docentes? 
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� De que forma professores atuantes no curso de Administração significam a 
docência em sua trajetória profissional? 

� Em qual momento da vida profissional os professores pesquisados se 
encontram? 

� É possível afirmar que o saber-fazer dos professores atuantes no curso de 
Administração foi desenvolvido apenas no cotidiano da sala de aula? 

 O objetivo geral desta pesquisa é identificar, no processo de socialização 

profissional de professores do ensino superior que atuam no curso de Administração, 

quais saberes docentes emergem na base da profissão, suas fontes e como se manifestam 

e influenciam o exercício profissional em sala de aula.  

Para alcançá-lo proponho os seguintes objetivos específicos: 

• Demonstrar a forma como se dá o processo de formação docente para o Ensino 
Superior no Brasil; 

• Resgatar a historicidade do ensino superior de Administração no Brasil 
evidenciando como se manifesta no exercício docente contemporâneo; 

• Registrar a história de vida dos professores pertencentes à amostra da pesquisa, 
identificando como se tornaram docentes com vistas à evidência de suas 
identidades; 

• Compreender de que forma professores do Ensino Superior atuantes no curso de 
Administração significam a docência em sua trajetória profissional; 

• Localizar em qual momento de sua vida profissional os professores sujeitos da 
pesquisa se encontram; 

• Investigar se o saber-fazer de professores foi desenvolvido apenas no cotidiano 
da sala de aula; 

• Identificar quais circunstâncias e situações, além do cotidiano da sala de aula, 
permitiram a construção do saber fazer por esses professores. 

 Segundo autores como Tardif (2002), Dubet (1994) e Dubar (2005) os saberes 

docentes são construídos no processo de interação com os demais atores sociais 

envolvidos nas situações didático-pedagógicas (alunos, pares, Administração escolar) na 

medida em que como sujeito (ator e autor social) o professor se reconhece como 

pertencente a um sistema de representações sociais e nele, além de desempenhar um 

papel, é reconhecido como detentor de um saber legítimo ao exercício docente. Isso 

acontece ao longo da trajetória acadêmico-profissional, portanto, no exercício 

profissional. À medida que vai adquirindo maturidade, decorrente não só do tempo 

cronológico de exercício docente, mas da consciência de seu papel, da diversidade de 
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experiências que possui e do processo de socialização, não se sente mais ameaçado 

socialmente e persegue a coerência entre o discurso e a prática. Sendo ator, desempenha 

papéis que são significados socialmente e, sendo autor, promove a reflexão e 

atualização dos sistemas de significados. 

 Baseados nessas considerações, a hipótese central que norteia esta pesquisa é a 

de que o docente do Ensino Superior que atua no curso de Administração tem sua 

identidade profissional forjada pelo contexto histórico em que se insere o curso no 

Brasil e possui um conjunto de saberes que compreende o domínio teórico-prático da 

sua disciplina, condição inicial para que possam transitar com segurança pelo campo 

científico no qual se constituiu como docente. Detém ainda saberes da experiência 

social que são frutos do processo de socialização e do desenvolvimento de uma 

disposição social específica para o trabalho em sala de aula, efetivando os processos 

de comunicação entre os pares e com os alunos, que o tornam legítimo no seu exercício 

profissional.  

A natureza da pesquisa científica é determinada pelo resultado que se deseja 

produzir. Nesta pesquisa pretendo compreender profundamente um fenômeno 

específico que é a trajetória e os saberes docentes de professores do ensino Superior 

atuantes no curso de Administração. Como não pretendo mensurar, nem quantificar os 

elementos presentes no problema de pesquisa, mas analisá-los qualitativamente, trata-se 

de pesquisa de natureza qualitativa. Segundo Strauss & Corbin (2008, p. 23), a pesquisa 

qualitativa é aquela que produz resultados não alcançados através de procedimentos 

estatísticos ou outros meios de quantificação. Para Bogdan e Biklen (1994), cinco 

aspectos fundamentais caracterizam a pesquisa qualitativa: 

1. Tem o ambiente natural como sua fonte direta de dados e o pesquisador como seu 
principal instrumento; 

2. Os dados coletados são predominantemente descritivos; 
3. A preocupação com o processo é muito maior do que com o produto; 
4. O “significado” que as pessoas dão às coisas e à sua vida são focos de atenção 

especial do pesquisador; 
5. A análise dos dados tende a seguir um processo indutivo. 

 Seguindo essa abordagem realizei a pesquisa através de narrativas biográficas 

obtidas por meio de entrevistas semi-estruturadas, intensivas e em profundidade, que me 

possibilitaram o conhecimento da história de vida e do percurso profissional de uma 

amostra intencional constituída de doze professores atuantes no curso de graduação em 



 

25 
 

Administração de uma Universidade Privada, submetidos à avaliação discente de 

desempenho no ensino (um dos componentes da Avaliação Institucional). A escolha dos 

sujeitos foi determinada em função das extremidades dos resultados da avaliação, ou 

seja, professores eqüidistantes com maiores (seis) e menores (seis) médias de um 

universo de sessenta e dois professores. Os sujeitos estão em diferentes estágios de sua 

trajetória profissional desde iniciantes, com menos de seis meses de atuação no ensino 

superior, à experientes, com mais de quinze anos. Suas idades variam entre vinte e seis e 

sessenta e um anos, sendo quatro mulheres e oito homens. 

 As entrevistas, que duraram entre 1h37 e 3h45, foram agendadas previamente e 

realizadas em local determinado pelos entrevistados, com auxílio de um Roteiro de 

Entrevista (ver Anexo 1),  construído e testado3, contemplando os seguintes eixos 

norteadores: a) Dados pessoais; b) Perfil sócio-econômico-cultural; c) 

Formação/Titulação; d) Atuação Profissional e; e) Visão da Profissão. 

 A análise dos dados coletados está intimamente ligada à própria coleta. Isto 

significa que no momento de coleta de dados foram estabelecidas relações aprofundadas 

no diálogo com a teoria que sustenta a pesquisa. Esses dados são organizados em 

categorias orientadas pela teoria. Ou seja, como a pesquisa trata de saberes docentes são 

utilizadas as matrizes propostas por Tardif, quando categoriza estes saberes. Procuro 

identificar, no discurso dos professores/as entrevistados/as essas diferentes categorias. 

Além disso, identifico e caracterizo a trajetória profissional dos professores 

pesquisados, organizando os dados da entrevista mediante as categorias do processo de 

socialização e construção de identidades profissionais, propostas por Dubar e com base 

no modelo de construção da experiência social proposto por Dubet. 

 A análise dos dados acontece também, em parte, mediante o processo de Análise 

de conteúdo que, segundo Bardin (1997), se constitui como um conjunto de técnicas de 

análise das comunicações, não se tratando meramente de um instrumento, mas de um 

“leque de apetrechos” destinado à análise das comunicações, utilizando procedimentos 

sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das mensagens, visando obter 

indicadores que permitam a inferência de conhecimentos relativos às condições de 

produção destas mensagens. 

                                                 
3 O teste do Roteiro de Entrevista foi realizado em duas etapas: a) análise do Roteiro por 02 “juízes” – 
pesquisadores experientes na área – seguida de revisão da versão inicial do Roteiro e b) entrevista-teste 
com uma professora do Curso de Administração cujo desempenho e posteriores comentários sobre o 
Roteiro serviram de base para o reajuste final na redação e seqüência das perguntas no Roteiro. 
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 Finalmente, encerrando esta Introdução, cumpre assinalar que este texto está 

estruturado em cinco capítulos. No primeiro capítulo apresento os conceitos de trajetória 

profissional e de saberes docentes. É o capítulo no qual desenvolvo os principais 

conceitos que fundamentam o trabalho e orientam a análise dos dados. São discutidos, 

preliminarmente, sob a perspectiva sociológica, como a construção da identidade social 

e profissional ocorre, de que forma se dá a constituição dos saberes docentes e como, 

por meio da experiência social e profissional é forjada a identidade profissional do 

professor no ensino superior. 

 No segundo capítulo apresento pesquisas que investigaram a docência na 

educação superior. O capítulo foi desenvolvido a partir do mapeamento das pesquisas 

desenvolvidas nos últimos vinte anos que tiveram como objeto a docência na educação 

superior, especificando-se o ensino de Administração. Este mapeamento é circunscrito 

pelo cenário da educação superior no Brasil na contemporaneidade. Como é 

evidenciado um relativo crescimento decorrente de um processo deliberado de expansão 

da educação superior, ainda neste capítulo faço uma reflexão sobre a avaliação 

institucional como um processo ou mecanismo de regulação da expansão. Esta ênfase é 

dada porque o ponto de partida para encontrar os sujeitos desta pesquisa foi o resultado 

de uma avaliação institucional de professores. 

 No terceiro capítulo apresento os contornos da investigação por meio da 

caracterização de parte da história e trajetória da qual decorre o objeto da pesquisa. De 

uma maneira detalhada apresento o processo de pesquisa desde a evidência do objeto à 

análise dos dados e enfatizo a importância da coerência entre o quadro teórico, o 

instrumento de coleta e a análise dos dados. 

 O quarto capítulo é a apothéosis do trabalho, apresentando os dados tratados. 

Utilizo-me da metáfora do Olimpo na pós-modernidade, atribuindo à IES esta 

denominação. Dessa forma inicio o capítulo com a caracterização do campo empírico e 

prossigo apresentando a história de vida dos doze professores investigados, bem como 

os significados extraídos de suas trajetórias que fundamentam e caracterizam suas 

identidades profissionais. 

 No quinto capítulo retomo o problema de pesquisa e discuto as bases identitárias 

e os saberes docentes no ensino superior. Neste capítulo, além de responder o problema 

de pesquisa apresento contribuições que a pesquisa trouxe para o desenvolvimento de 

modelos de formação inicial e continuada de professores para a educação superior e o 

aperfeiçoamento dos processos de avaliação institucional e de professores no ensino 
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superior. Encerrando o trabalho apresento algumas considerações sobre as limitações da 

pesquisa, bem como perspectivas para a realização de trabalhos futuros sobre formação 

de professores para o ensino superior e identidade docente. 
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CAPÍTULO 1  

 

PARA COMPREENDER A “TRAJETÓRIA”: A CONSTRUÇÃO DA 

IDENTIDADE NO PROCESSO DE SOCIALIZAÇÃO E OS 

SABERES DOCENTES  

 

A teoria ajuda a coerência dos dados e permite ao investigador 
 ir para além de um amontoado pouco sistemático  

e arbitrário de acontecimentos. 
(Bogdan e Biklen, 1994, p.52) 

 

 

 Este capítulo tem por objetivo apresentar o quadro teórico conceitual que 

sustenta a pesquisa. Bogdan e Biklen (1994) esclarecem que o significado do termo 

Teoria é muitas vezes limitado a um conjunto de asserções sistemáticas e testáveis sobre 

o mundo empírico. Afirmam, ainda que quando nos referimos à “orientação teórica” ou 

à “perspectiva teórica” falamos de um modo de entendimento do mundo, das asserções 

que as pessoas têm sobre o que é importante e o que é que faz o mundo funcionar, 

portanto, é também uma escolha, uma lente para enxergar e analisar o mundo. 

Seja ou não explícita, toda pesquisa científica se baseia numa orientação teórica 

e os bons pesquisadores devem estar conscientes dos seus fundamentos teóricos, 

servindo-se deles para recolher e analisar os dados. Para Sautu et al (2005) o marco 

teórico pode ser constituído por uma teoria geral da sociedade e teorias substantivas 

aplicadas ao problema específico estudado. Vários são os termos utilizados para 

caracterizar os fundamentos teóricos que sustentam e orientam a pesquisa, neste 

trabalho chamarei de quadro teórico.  

Utilizo os estudos realizados por Dubar (2005) sobre as Teorias da Socialização 

para compreender as formas identitárias – termo alusivo à identidade (social e 

profissional) segundo uma abordagem sociológica. Também mobilizo conceitos 

extraídos do estudo de Dubet (1994) sobre a sociologia da experiência. Ambos os 

autores resgatam as contribuições das Ciências Sociais e da Sociologia Clássica para a 

compreensão do processo de socialização e construção de identidade e avançam com a 

temática, propondo que os estudos precisam olhar para o indivíduo em suas 
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subjetividades e experiências, enxergar a subjetividade do indivíduo singular e não 

apenas plural. Esta escolha teórica possibilitará analisar as variáveis identidade e 

trajetória constantes no problema desta pesquisa. 

Há, no entanto, a terceira variável do problema de pesquisa que são os saberes 

dos docentes e por isso, substantivamente, sem necessariamente considerar uma teoria, 

mas um estudo específico coerente com o quadro teórico utilizo Tardif (2002) que 

estuda os saberes docentes e a formação profissional.  

Posto isto, sob a justificativa de não ser redundante, apresento ao longo do texto, 

única e objetivamente, o quadro teórico cujas elaborações conceituais foram construídas 

a partir de narrações analíticas da evolução dos estudos sobre Socialização nas Ciências 

Sociais.  Portanto, um quadro teórico emergente de incursões pelo pensamento 

sociológico contemporâneo. 

O problema de pesquisa proposto neste trabalho está circunscrito por este quadro 

teórico que permitirá identificar, no processo de socialização profissional de professores 

do ensino superior que atuam no curso de Administração, quais saberes docentes 

emergem na base da profissão, suas fontes e como se manifestam e influenciam o 

exercício docente desses professores identificados, intencionalmente, no quadro geral de 

resultados de uma avaliação discente – um dos instrumentos da Avaliação Institucional 

promovida numa Universidade privada. 

 Os docentes que atuam no curso de Administração são, praticamente todos, 

bacharéis e, decorrente do tipo de sua graduação, não receberam formação pedagógica 

para atuar como professores. Isto remete à investigação sobre a construção da 

identidade docente ao longo do processo de socialização, portanto, na experiência 

biográfica (vivida) e relacional (estabelecida), conforme propõe Dubar (2005). 

São focalizados doze professores que estavam, à época da aplicação do 

instrumento de avaliação docente, em diferentes estágios da trajetória profissional 

(desde iniciantes, com menos de seis meses de atuação, até veteranos, com mais de 

quinze anos de exercício docente). Cada um possui saberes docentes desenvolvidos ao 

longo do exercício profissional e da experiência social, a partir dos quais produziram 

marcas profissionais que os distinguem entre si e os fizeram e fazem professores. 

 Dubet (1994) considera que a experiência social é a combinação de várias 

lógicas de ação e por isso as condutas sociais não são redutíveis a puras aplicações de 

códigos interiorizados ou a encadeamentos de opções estratégicas que fazem da ação 
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uma série de decisões racionais. Sendo assim, ela é construída na heterogeneidade das 

lógicas e das racionalidades da ação. Considera, também, que essa experiência é 

ambígua e vaga porque, ao mesmo tempo em que é uma maneira de sentir, de ser 

invadido por um estado emocional suficientemente forte para que o ator deixe de ser 

livre, descobrindo uma subjetividade pessoal, é uma atividade cognitiva pela qual se 

constrói, se verifica e se experimenta o real e, portanto, uma maneira de estar no mundo. 

 A Sociologia da Experiência define, então, a experiência social como a 

combinação de lógicas de ação que ligam o ator a cada uma das dimensões de um 

sistema. É da dinâmica gerada pela articulação de lógicas diferentes de ação que se 

constitui a subjetividade do ator e sua reflectividade. Três princípios de análise, 

oriundos de Weber, segundo Dubet (1994), norteiam a definição da experiência como 

objeto sociológico: a ação social não tem unidade; a ação é definida por relações 

sociais; a experiência social é uma combinatória:  

Cada experiência social resulta da articulação de três lógicas de ação: 
a integração, a estratégia e a subjectivação. Cada actor social, 
individual ou coletivo, adota necessariamente estes três registros da 
ação que definem simultaneamente uma orientação visada pelo ato e 
uma maneira de conceber as relações com os outros. Assim, na lógica 
da integração, o actor define-se pelas suas pertenças, visa mantê-las 
ou fortalecê-las no seio de uma sociedade considerada, então, como 
um sistema de integração. Na lógica da estratégia, o actor tenta 
realizar a concepção que tem dos seus interesses numa sociedade 
concebida então <<como>> um mercado. No registro da 
subjectividade social, o ator representa-se como um sujeito crítico 
confrontado com uma sociedade definida como um sistema de 
produção e de dominação. (Dubet, 1994, p.113) 

 

 Apesar de a experiência social ser pautada na articulação subjetiva desses tipos 

de ação, ela não é propriamente subjetiva. Ao contrário, cada ação da experiência social 

se inscreve, ela própria, numa certa objetividade do sistema social. Isto significa que os 

elementos que compõem a experiência social não são pertencentes ao ator, eles 

preexistem e lhe são dados ou impostos por meio de uma cultura, das relações sociais, 

dos constrangimentos ou da dominação.  

Neste sentido, as experiências sociais são combinações subjetivas de elementos 

objetivos que são mobilizadas ao longo de sua experiência e trajetória de vida: 
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O actor constrói uma experiência que lhe pertence, a partir de lógicas 
da acção que lhe não pertencem e que lhe são dadas pelas diversas 
dimensões do sistema que se separam à medida que a imagem 
clássica da unidade funcional da sociedade se afasta. (Dubet, 1994, p. 
140) 

 

 A compreensão da noção de experiência social como sendo uma construção 

subjetiva a partir de elementos objetivos que são dados ao ator remete a pensar que 

nessa relação (subjetivividade x objetividade) acontece a construção da identidade que 

se concretiza nos processos de socialização, conforme propõe Dubar (2005):  

É pela análise dos “mundos” construídos mentalmente pelos 
indivíduos a partir de sua experiência social que o sociólogo pode 
reconstruir melhor as identidades típicas pertinentes em um campo 
social específico. Essas “representações ativas” estruturam os 
discursos dos indivíduos sobre suas práticas sociais “especializadas” 
graças ao domínio de um vocabulário, à interiorização de “receitas”, 
à incorporação de um programa, à aquisição de um saber legítimo 
que permita a um só tempo a elaboração de “estratégias práticas” e a 
afirmação de uma “identidade reconhecida”. (Dubar, 2005, p. 129) 

 

 A expressão “análise dos mundos” dá uma pista metodológica discutida no 

terceiro capítulo deste trabalho, mas aqui anunciada: para compreendermos a identidade 

é preciso “mergulhar” na história de vida do indivíduo por meio de sua própria narrativa 

para identificar suas representações através dos significados presentes no seu discurso. 

 

1.1 O PROCESSO DE CONSTRUÇÃO DA IDENTIDADE: PERSPECTIVA 

SOCIOLÓGICA – O BIOGRÁFICO E O RELACIONAL 

 O estudo sobre o processo de construção de identidade profissional desenvolvido 

por Dubar (2005) tem fundamentos em Berger e Luckmann4. Para esses autores a 

identidade é um elemento-chave da realidade subjetiva e tal como toda realidade 

subjetiva acha-se em relação dialética com a sociedade. Sendo assim, a pesquisa aqui 

relatada assume esta perspectiva sociológica específica, segundo a qual, os processos 

sociais implicados na formação e conservação da identidade são determinados pela 
                                                 
4 Dubar (2005, p.120-08) toma como referência os estudos de Berger e Luckman (1985) quando, a partir 
da distinção entre socialização primária e socialização secundária, tentam construir uma teoria 
operacional da socialização secundária que não seja pura reprodução dos mecanismos da socialização 
primária. Eles pressupõem que a socialização secundária possa constituir: 1) uma ruptura em relação à 
socialização primária mediante a construção de uma identidade mais satisfatória ou mais consistente; 2) a 
transformação do trabalho, dos saberes e das relações sociais exercem pressão sobre o indivíduo para que 
modifique suas identidades e torne-as compatíveis às mudanças. 
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estrutura social. A identidade é, portanto, um fenômeno que deriva da dialética entre um 

indivíduo (identidade para si – decorrente dos atos de pertencimento) e a sociedade 

(identidade para o outro – decorrente dos atos de atribuição). Estas duas dimensões 

caracterizam o que Dubar (2005) tipifica como processo biográfico e processo 

relacional. Analisar o processo identitário é articular dois processos: o processo 

identitário biográfico e o processo identitário relacional. A identidade social se constrói 

na articulação desses dois processos. 

 A compreensão sobre a construção da identidade se dá a partir das 

representações individuais e subjetivas dos próprios atores. No entanto, como implica 

no reconhecimento ou não reconhecimento de outrem, ela se constitui como uma 

construção conjunta, portanto circunscrita numa dualidade. A identidade nada mais é 

que “(...) o resultado a um só tempo estável e provisório, individual e coletivo, subjetivo 

e objetivo, biográfico e estrutural, dos diversos processos de socialização que, 

conjuntamente, constroem os indivíduos e definem as instituições” (Dubar, 2005, p. 

136).  É, portanto, para Dubar, um processo de dupla face às quais denomina de formas 

identitárias. 

 As teorias sociológicas caracterizam a construção da identidade mediante dois 

processos heterogêneos: a atribuição e a incorporação da identidade. Goffman apud 

Dubar (2005) denomina de identidades sociais vituais a atribuição ou rotulagem que as 

instituições e os agentes sociais conferem ao indivíduo e de identidades sociais reais 

aquelas construídas para si no interior das trajetórias dos indivíduos e que são contadas 

por eles próprios. A abordagem sociológica proposta por Dubar parte do pressuposto 

que não necessariamente esses dois processos coincidem e, por isso, “(...) a identidade é 

construída na articulação entre os sistemas de ação que propõem identidades virtuais, e 

as trajetórias vividas, no interior das quais se forjam as identidades reais às quais os 

indivíduos aderem” (Dubar, 2005, p.140). A construção da identidade ocorre segundo 

um processo comunicativo complexo de negociação identitária. 

 A via biográfica é uma construção no tempo, pelos indivíduos, de identidades 

sociais e profissionais com base em categorias oferecidas pela família, escola, mercado 

de trabalho e empresas que são valorizadas pelo sujeito (subjetiva). A via relacional se 

refere ao reconhecimento e legitimação, em tempo e espaço determinados, das 

identidades associadas aos saberes, competências e imagens de si propostas e expressas 

pelos indivíduos nos sistemas de ação objetiva. As vias, biográfica e relacional, 
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caminham paralelamente na construção da identidade social do ator. Nas palavras de 

Dubar (2005): 

É na e pela categorização dos outros – e principalmente dos parceiros 
de escola (seus professores e seus colegas) – que a criança vive a 
experiência social de sua primeira identidade social. A escola 
elementar constitui, desse modo, um momento decisivo para a 
primeira construção da identidade social, frequentemente bem 
desconectada de todo universo profissional. Dessa dualidade entre 
identidade para o outro conferida e identidade para si construída, mas 
também entre identidade social herdada e identidade escolar visada, se 
origina um campo possível no qual se desenvolvem já na infância, na 
adolescência, e no decorrer da vida, todas as estratégias identitárias. 
(p.147) 

 

  A construção da identidade acontece na relação dialética entre os 

processos biográfico e relacional – o que é verificado pelo autor após análise de 

algumas trajetórias e percepção de marcas de continuidade inter e intragerações, 

marcadas por rupturas de diferentes naturezas, que implicam questionamentos das 

identidades anteriormente adquiridas ou construídas.  

 A abordagem sociológica proposta por Dubar (2005) faz da articulação entre as 

duas transações a ”chave do processo de construção das identidades sociais”:  

A transação subjetiva depende, de fato, das relações para com o outro, 
constitutivas da transação objetiva. A relação entre as identidades 
herdadas, aceitas ou recusadas pelos indivíduos, e as identidades 
visadas, em continuidade às identidades precedentes ou em ruptura 
com elas, depende dos modos de reconhecimento pelas instituições 
legítimas e por seus agentes que estão em relação direta com os 
sujeitos envolvidos. A construção das identidades se realiza, pois, na 
articulação entre os sistemas de ação, que propõe identidades virtuais, 
e as “trajetórias vividas”, no interior das quais se forjam as identidades 
“reais” às quais os indivíduos aderem. (Dubar, 2005, p.142) 

 

 Há no processo de construção da identidade social uma “negociação identitária” 

que se caracteriza como um processo comunicativo complexo entre os dois processos 

(biográfico e relacional) que coexistem e são, ao mesmo tempo, autônomos e de cuja 

articulação se origina a identidade. Dubar (2005, p. 134) deixa claro que “(...) a 

identidade de uma pessoa não é feita à sua revelia, no entanto, não podemos prescindir 

dos outros para forjar nossa própria identidade”. 

 O Quadro 1, apresentado a seguir, reúne as categorias de análise da identidade 

propostas por Dubar (2005): 
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QUADRO 1 – Categorias de Análise da Identidade 

Processo relacional 

* 

* 

Processo Biográfico 

* 

* 

Identidade para o outro 

* 

* 

Identidade para si 

* 

* 

Atos de atribuição 

“Que tipo de homem ou de mulher você é” = dizem que 
você é 

* 

* 

Atos de pertencimento 

“Que tipo de homem ou de mulher você quer ser” = 
você diz que você é 

* 

* 

Identidade – numérica (nome atribuído) – genérica 
(gênero atribuído) 

* 

* 

 

Identidade predicativa de Si (pertencimento 
reivindicado) 

* 

* 

Identidade social “virtual” 

* 

* 

Identidade social “real” 

* 

* 

Transação objetiva entre – cooperação – 
reconhecimento – conflitos – não-reconhecimento 

* 

* 

Transação subjetiva entre  

identidades herdadas – identidades visadas 

* 

* 

Alternativa entre – cooperação – reconhecimento – 
conflitos – não reconhecimento 

* 

* 

Alternativa entre continuidades � reprodução – 
Rupturas � produção 

* 

* 

“Experiência relacional e social do PODER” 

* 

* 

“Experiência de estratificações, discriminações e 
desigualdades sociais” 

* 

* 

Identificação com instituições consideradas estruturantes 
ou legitimas 

* 

* 

Identificação com categorias consideradas atraentes ou 
protetoras 

* 

* 

* Identidade social marcada pela dualidade *  

Fonte: Dubar (2005, p. 142) 
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 Metodologicamente, para compreender o processo de construção da identidade 

profissional é importante olhar para a história de vida do sujeito, porque de acordo com 

Dubar (2005, p.150), quando olhamos para os jovens, a criação de estratégias pessoais e 

de representações de si pode ter grande peso no desenvolvimento futuro da vida 

profissional. É importante ressaltar que não se trata apenas de escolha da profissão ou 

da obtenção de diplomas, mas de construção pessoal de uma estratégia identitária que 

mobilize a imagem de si, a avaliação de suas capacidades e a realização de seus desejos. 

Essa primeira “identidade profissional para si” tem cada vez mais chances de não ser 

definitiva. Nas palavras do autor: 

Para realizar a construção biográfica de uma identidade profissional e 
portanto social, os indivíduos devem entrar em relações de trabalho, 
participar de alguma forma das atividades coletivas em organizações, 
intervir de uma maneira ou de outra em representações. Esta 
perspectiva ancora a identidade na experiência relacional e social do 
poder e, portanto, faz das relações de trabalho o “lugar” em que se 
experimenta o enfrentamento dos desejos de reconhecimento em um 
contexto de acesso desigual, movediço e complexo ao poder. (Dubar, 
2005, p.151) 

 

 O espaço de reconhecimento das identidades é, também, espaço de legitimação 

dos saberes e competências associadas às identidades. A identidade social não é 

transmitida por uma geração à seguinte, cada geração a constrói com base nas categorias 

e nas posições herdadas da geração precedente, mas também através das estratégias 

identitárias desenvolvidas nas instituições pelas quais os indivíduos passam e que eles 

contribuem para transformar realmente. 

 

1.2 A SOCIOLOGIA DA EXPERIÊNCIA 

Dubar(2005) fala, em muitos momentos, que o indivíduo desenvolve estratégias 

identitárias em sua constituição como sujeito, inclusive para se legitimar. Neste sentido, 

Dubet(1994, p.13) faz uma provocação quando questiona: “(...) é o ator social um 

estratega e é a sociedade um campo de batalha?” Ao mesmo tempo enfatiza que as 

condutas sociais não aparecem redutíveis a puras aplicações de códigos interiorizados 

ou a encadeamentos de opções estratégicas que fazem da ação uma série de decisões 

racionais. Esta é a reflexão que faz para apresentar o conceito de experiência social 
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(principal conceito de sua elaboração teórica) como sendo a combinação de várias 

lógicas de ação. 

O pensamento sobre a Sociologia da Experiência é construído a partir da crítica 

à Sociologia Clássica, que apresenta a autonomia do ator social como uma ilusão, sendo 

ela própria figura do poder e da dominação. Enquanto a Sociologia Clássica acredita 

que o “(...) ator individual é definido pela interiorização do social e a ação é tão-só a 

realização das normas de um conjunto social integrado em torno de princípios comuns 

aos atores e ao sistema” (Dubet, 1994, p.12), a experiência social “(...) designa as 

condutas individuais e coletivas dominadas pela heterogeneidade dos seus princípios 

constitutivos, e pela atividade dos indivíduos que devem construir o sentido de suas 

práticas no próprio seio desta heterogeneidade” (Dubet, 1994, p.15). 

O desafio proposto pela Sociologia da Experiência é, ao mesmo tempo, recusar a 

ambição sincrética de uma sociologia total, para construir uma combinação de lógicas 

de ação. A experiência social forma-se no caso em que a representação clássica da 

sociedade já não é adequada, no caso em que os atores são obrigados a gerir, 

simultaneamente, várias lógicas da ação que remetem para diversas lógicas do sistema 

social, que não é mais um sistema, mas a co-presença de sistemas estruturados por 

princípios autônomos. Esta é a representação de quanto complexa está a sociedade 

contemporânea e que não pode ser negligenciada quando se discute a constituição do 

indivíduo e sua socialização. 

Recusando a idéia de Socialização Total, Simmel, parafraseado por Dubet (1994, 

p.96), sintetiza a questão da socialização neste contexto complexo dizendo, 

paradoxalmente, que “(...) a maneira como qualquer indivíduo é socializado depende 

também da maneira como ele o não é”. Esta recusa nos incita a pensar que a identidade 

não é tão somente definida pela adesão ao papel social que o ator representa, como 

defende a Sociologia clássica, mas se define também pelo distanciamento que o sujeito 

tem em relação ao papel, na ânsia de construir e evidenciar sua experiência. 

 Dubet ilustra, a partir da reflexão sobre suas pesquisas, esta perspectiva 

dialética da construção da identidade quando diz que, em entrevistas, individuais ou 

coletivas, realizadas com professores, a imagem que fazem de si é bem diferente de 

pesquisas anteriores, ou seja, o sujeito focaliza muito mais sua experiência que o seu 

papel social. Sendo a experiência social uma atividade racional, o indivíduo constrói os 

fenômenos a partir das categorias do entendimento e da razão. Em suas palavras: 
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A experiência flutua entre dois universos de referência disjuntos e 
entre duas lógicas de ação específicas. Por um lado, eles falam em 
termo de estatuto, como membros de uma organização que fixa 
condutas, relações com os outros, modos de argumentação e de 
legitimação. Por outro lado, falam em termos de profissão e, na 
medida em que não achem nos alunos as atitudes e as expectativas que 
correspondem à sua definição de estatuto, a profissão é vivida como 
um ensaio de personalidade, como uma experiência mais íntima que 
privada, na qual os critérios de referência e de reconhecimento por 
outrem estão dissociados da ordem dos estatutos (Dubet, 1994, p.97). 

 

A Sociologia da Experiência estaria negando a constituição social do indivíduo e 

sua socialização quando volta o olhar para a subjetividade, para a experiência? Até 

porque “a subjetividade é entendida como uma atividade social gerada pela perda da 

adesão à ordem do mundo, ao logos” (Dubet, 1994, p.103). Para efeito de pesquisa, e 

até mesmo como orientação metodológica, para conhecermos esta subjetividade é 

importante mergulhar na experiência do sujeito e na medida em que o que se conhece da 

experiência é aquilo que dela é dito pelos atores, este discurso vai colher as categorias 

sociais da experiência. No entanto, Dubet (1994) justifica que mesmo que a experiência 

pretenda ser, na maior parte dos casos, puramente individual, é certo que ela só existe 

verdadeiramente, aos olhos do indivíduo, na medida em que é reconhecida por outros, 

eventualmente partilhada e confirmada por outros. 

Um atributo importante da experiência social é a crítica, isto porque quanto mais 

nos afastamos da ação considerada como um papel, quanto mais nos voltamos para 

experiências sociais, para condutas estruturadas por lógicas diversas, mais somos 

obrigados e impelidos a nos explicarmos e argumentarmos para darmos sentido à 

experiência. Esta situação, de certa maneira, aumenta o grau de reflexividade e 

deliberação e é por isso que uma sociologia da experiência “(...) incita a que se 

considere cada indivíduo como um intelectual, como um ator capaz de dominar 

conscientemente, pelo menos em certa medida, a sua relação com o mundo” (Dubet, 

1994, p.107) 

Considerando a experiência como uma combinação de lógicas de ação, lógicas 

que ligam o ator a cada uma das dimensões de um sistema, é na dinâmica gerada por 

esta articulação que a subjetividade do ator é constituída. Esta definição de experiência 

é amparada em três princípios weberianos de análise: a) a ação social não tem unidade; 

b) a ação é definida por relações sociais; c) a experiência social é uma combinatória. 

Weber apud Dubet (1994) propõe que não existem um sistema e uma lógica da ação, 
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mas uma diversidade analítica não hierárquica de ação. Sendo a ação social definida 

pela natureza das relações é, ao mesmo tempo, subjetiva e uma relação porque dar um 

sentido a uma ação é, também, atribuir um estatuto a outrem. 

Assim, a análise da experiência social implica a combinação de três operações 

intelectuais: análise (isola e descreve as lógicas de ação em cada experiência); 

compreensão (da forma como o ator combinou as diferentes lógicas); articulação (entre 

a experiência e o sistema para compreender as diferentes lógicas do sistema social, 

mediante a forma como os atores a sintetizam e catalisam). 

 Dubet (1994) encerra a fundamentação da Sociologia da Experiência, 

demonstrando que a idéia clássica da sociedade como um conjunto social estruturado 

por um princípio de coerência interna está enfraquecida e, hoje,  é entendida mais com 

um conjunto formado pela justaposição de três grandes tipos de sistema: o sistema de 

integração (comunidades), o sistema de competição (mercados) e o sistema cultural. O 

que nos leva a compreender a sociedade como um constructo e não um sistema natural. 

E neste constructo o sujeito terá sua experiência social resultante da articulação de três 

lógicas: a integração (o ator se define pelas suas pertenças), a estratégia (o ator tenta 

equacionar os seus interesses numa sociedade concebida como um mercado) e a 

subjetivação (o ator se apresenta como um sujeito crítico confrontado com uma 

sociedade definida como um sistema de produção e de dominação). Considerando estes 

fundamentos, “(...) o sujeito constitui-se na medida em que é obrigado a construir uma 

ação autônoma e uma identidade própria em virtude mesmo da pluralidade dos 

mecanismos que o encerram e das provas por que passa, (...) por um jogo de tensões, 

por um trabalho e não por um ser” (Dubet, 1994, p.260).   

Considerando, também, que é na experiência social que o ator constrói sua 

identidade (social e profissional), a orientação teórico-metodológica para pesquisas 

sobre identidade profissional indica que é preciso se inserir na história do ator, 

buscando encontrar os elementos simbólicos, relacionais e emocionais existentes no 

processo de construção de sua identidade. Trata-se de resgatar do e no sujeito imagens 

que fizeram parte de sua história (subjetivismo) e confrontar com os atributos dados 

pelos sistemas sociais relacionados ao exercício do papel profissional (objetivismo), 

conforme propõe Dubar. Como nesta pesquisa objetivo identificar, no processo de 

socialização profissional de professores, os saberes que emergem na base da profissão, 

suas fontes e como se manifestam no exercício profissional, conhecer as representações 



 

39 
 

que os mesmos fazem de si pode iluminar como é, efetivamente, a prática desses 

professores e, de fato, quem são.  Considero, também, que ao longo da experiência 

social o indivíduo acumula maquinarias conceituais (incorporadas e atribuídas) que 

compreende vocabulários, procedimentos, receitas, simbolismos que caracterizaremos a 

partir de então como os seus saberes. 

 

1.3 OS SABERES DOCENTES E SUA CONSTRUÇÃO AO LONGO DA 

CARREIRA: DO ESTÁGIO PRÉ-PROFISSIONAL AO PROFISSIONAL 

  

 O campo de pesquisa sobre os saberes docentes é muito grande como afirma 

Borges (2004), em cuja pesquisa elaborou o estado da arte neste campo e demonstrou a 

evolução dos estudos em diferentes perspectivas das ciências humanas e sociais, 

transitando desde a Psicologia, que discute os processos cognitivos e o pensamento do 

professor, à Sociologia das Profissões, que contribui analisando a profissão docente. O 

estudo de Borges apresenta desde os pioneiros trabalhos sobre saberes docentes de Gage 

(década de 1960) aos contemporâneos, e classifica-os em quatro abordagens: 

comportamentalista (modeliza a ação docente afim de identificar comportamentos 

eficazes), cognitivista (está atenta ao pensamento do professor e à reflexão que faz de 

sua ação), compreensiva (interessa-se pelo sentido e significado que o professor atribui 

à ação) e sociológica (interessa-se pela dimensão social dos saberes e os aspectos 

relacionados às relações sociais – tensões, conflitos, ideologias, luta). Segundo a autora, 

os trabalhos contribuíram para “(...) pôr em evidência a voz dos professores e seus 

saberes, isto é, o que sabem, como pensam, agem, concebem e significam o seu ensino e 

seus próprios saberes; fortalecer a idéia de que existe um saber que se encontra na base 

do ensino e da profissão” (Borges, 2004, p. 32).  

Outro aspecto importante evidenciado por Borges corrobora a hipótese desta 

pesquisa e, ao mesmo tempo, apresenta a definição de saberes assumida por nós: “(...) 

os professores constroem um saber (conhecimentos, competências, saber-fazer, saber-

ser, etc), a partir de suas experiências profissionais e, também, pré-profisionais, em um 

longo processo de socialização” (Borges, 2004, p.32). Cabe destacar que as pesquisas 

sobre saberes enfocam os professores da Educação Básica e isto demonstra uma lacuna 
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existente em relação a pesquisas que ponham em evidência os saberes e as 

especificidades da docência no ensino superior.  

Cumpre assinalar que, após apresentar as diferentes abordagens ou “pluralismo 

epistemológico” (Tardif e Raymond, 2000, p.214) sobre a pesquisa relacionada aos 

saberes docentes, Borges (2004) assume as perspectivas teórico-metodológicas e 

analíticas de Shulman (1986) e Tardif, Lessard e Lahaye (1991), por “(...) focalizarem a 

problemática dos saberes, estabelecendo, simultaneamente, um diálogo horizontal com 

o campo mais amplo das pesquisas sobre ensino e um olhar aprofundado, vertical, sobre 

o tema apoiados em estudos empíricos.” (Borges, 2004, p.65). O primeiro modelo é 

centrado nas representações que os docentes têm dos conteúdos de ensino e pelo 

conhecimento que possuem da disciplina ensinada e o segundo é um modelo analítico 

baseado na origem social.  

 Schulman (1986) classifica em três tipos os conhecimentos (saberes) do 

professor: a) conhecimento do conteúdo da matéria ensinada (domínio relativo à 

natureza e aos significados epistemológicos e substantivos de sua disciplina); b) 

conhecimento pedagógico do conteúdo (domínio relativo às especificidades dos 

procedimentos didáticos que tornem os conhecimentos acessíveis); c) conhecimento 

curricular (domínio relativo à transversalidade e verticalidade dos conhecimentos de sua 

disciplina no currículo escolar). Estes saberes chamados por Schulman de 

conhecimentos de base sobre a profissão, apesar de terem sido desenvolvidos em suas 

pesquisas com a educação primária e secundária e não se constituírem, segundo o autor 

em um “modelo”, mas representarem estilos flexíveis de trabalho e pensamento 

profissionais docentes (pois dependem sempre da matéria ou conteúdo trabalhados e do 

tipo de alunos e professores envolvidos) promoveram a reflexão que originou o modelo 

teórico apresentado no quinto capítulo deste trabalho. 

Tardif, Lessard e Lahaye (1991), por sua vez, defendem que os saberes docentes 

são plurais e amalgamados e identificam quatro fontes: a) saberes da formação 

profissional; b) saberes das disciplinas; c) saberes curriculares e; d) saberes da 

experiência. Estes últimos recebem dos professores um estatuto particular, já que 

constituem para eles os fundamentos da prática e da competência profissional. 

Neste trabalho adotarei também a abordagem desenvolvida por Tardif et al 

(1991) e por Tardif & Raymond (2000), que considera como principal característica dos 

saberes docentes a temporalidade expressa em dois fenômenos fontes desses saberes: a 
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trajetória pré-profissional (proveniente da história de vida dos professores) e a 

trajetória profissional (no âmbito da carreira e socialização profissional docente). Estas 

fontes nos remetem ao processo de socialização e construção da identidade, amplamente 

discutidos anteriormente e cujos autores que utilizamos, Dubar (2004) e Dubet (1994), 

também são evocados por Tardif (2002) para fundamentar a genealogia dos saberes. 

Assim, com base nesses autores, esta pesquisa considera a docência um trabalho, 

sabendo que, em termos sociológicos, pode-se dizer que:  

(...) o trabalho modifica a identidade do trabalhador, pois trabalhar não 
é somente fazer alguma coisa, mas fazer alguma coisa de si mesmo 
consigo mesmo (...) o tempo surge como importante fator para 
compreender os saberes dos trabalhadores na medida em que trabalhar 
remete a aprender a trabalhar, ou seja, a dominar progressivamente os 
saberes necessários à realização do trabalho. (Tardif e Raymond, 
2000, p.210) 

 

É neste sentido que os saberes ligados ao trabalho são considerados temporais, 

porque são construídos e dominados progressivamente durante um período variável de 

aprendizagem, de acordo com a ocupação. Esta duração variável, de certa forma, fere os 

princípios da racionalidade técnica, segundo a qual “(...) a prática profissional consiste 

numa resolução instrumental de problemas baseada na aplicação de técnicas científicas 

construídas em outros campos” (Schön apud Tardif e Raymond, 2000, p. 211). 

Os campos aos quais o trecho acima se refere são, entre outros, os de formação 

profissional, que discute teorias, práticas e procedimentos (o campo escolar e a 

formação docente – licenciatura). Em se tratando de professores que atuam no ensino 

superior, objeto de minha análise, não se pode aplicar tal relação, porque a maioria, 

conforme já mencionamos na introdução deste trabalho, é bacharel e não possui 

formação pedagógica, logo, nunca estudou teorias educacionais e, por isso, inviabiliza-

se pensar no princípio da racionalidade técnica quando não existiu um campo que 

instrumentalizasse teoricamente o profissional. Esta situação justifica, mais uma vez, o 

problema de pesquisa e me deixa convicto de que, para respondê-lo, vale evocar os 

conceitos da Sociologia da Experiência.  

Não se trata de negar a importância da formação didático-pedagógica ou reduzir 

seu status na socialização profissional de professores do ensino superior. O fato é que 

ela inexiste e isto será discutido historicamente no capítulo seguinte. Por isso é 

pertinente pensar que os professores de ensino superior desenvolvam, progressivamente, 
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saberes oriundos do próprio processo de trabalho e nele baseados e que “(...) são 

exatamente esses saberes que exigem tempo, prática, experiência, hábito, etc” (Tardif e 

Raymond, 2000, p. 211). Mais uma pista metodológica emerge desta constatação, a de 

que é no conhecimento da história de vida do sujeito, de sua trajetória, quando ele narrar 

suas experiências, que encontraremos quais saberes possuem e como foram construídos 

no processo de socialização profissional. Isto porque a estrutura temporal da vida é 

extremamente complexa e coercitiva, ou seja, uma seqüência de experiências de vida 

não pode ser invertida (Berger e Luckman, 1985). 

É imperativo destacar que Tardif e Raymond  

(...) atribuem à noção de “saber” um sentido amplo que engloba os 
conhecimentos, as competências, as habilidades (ou aptidões) e as 
atitudes dos docentes, ou seja, aquilo que foi muitas vezes é chamado 
de saber, saber-fazer e de saber-ser. Esses saberes provêm de fontes 
diversas, entre elas, formação inicial e continuada dos professores, 
currículo e socialização escolar, conhecimentos das disciplinas a 
serem ensinadas, experiência na profissão, cultura pessoal e 
profissional, aprendizagem com os pares. (Tardif e Raymond, 2000, p. 
212) 

 

Em relação aos professores que atuam no ensino superior, praticamente por não 

possuírem uma formação pedagógica inicial, esta fonte de saberes pode ser refutada, no 

entanto, as demais fontes acima citadas ratificam a hipótese desta pesquisa: a de que os 

professores que atuam no ensino superior detêm saberes da experiência social que são 

frutos do processo de socialização e do desenvolvimento de uma disposição social 

específica para o trabalho em sala de aula, efetivando os processos de comunicação 

entre os pares e com os alunos, que o tornam legítimo no seu exercício profissional. 

 Nos estudos sobre formação profissional de professores Maurice Tardif, quando 

discute os saberes docentes, enfatiza os saberes da experiência, construídos por meio da 

experiência social. Para ele, são “(...) saberes práticos e formam um conjunto de 

representações a partir das quais os professores interpretam, compreendem e orientam 

sua profissão e sua prática cotidiana em todas as suas dimensões. Eles constituem, por 

assim dizer, a cultura docente em ação” (Tardif, 2002, p. 49). 

 Os saberes que servem de base para o ensino são denominados pelos 

pesquisadores anglo-saxões pela expressão knowledge base. A expressão pode 

significar restritamente saberes mobilizados por professores eficientes durante sua ação 
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de sala aula, como também, no sentido mais amplo adotado por Tardif (2002), como o 

conjunto dos saberes que fundamentam o ato de ensinar no ambiente escolar.  

 Tardif (2002) considera os saberes profissionais dos professores como plurais, 

compósitos e heterogêneos, porque trazem à tona, no próprio exercício do trabalho, 

conhecimentos e manifestações do saber-fazer e do saber-ser, bastante diversificados e 

provenientes de fontes variadas e de natureza diferentes. No Quadro 2, apresentado a 

seguir, pode-se perceber os diferentes tipos dos saberes dos professores, suas fontes 

sociais e os modos de integração ao trabalho docente. Ele procura demonstrar o 

pluralismo do saber profissional relacionando-o com a experiência de trabalho: 

QUADRO 2 – Saberes dos professores 

Saberes Dos Professores Fontes Sociais de aquisição 
Modos de integração no 

trabalho docente 

Saberes pessoais dos professores A família, o ambiente de vida, a 
educação no sentido lato etc. 

Pela história de vida e pela 
socialização primária 

Saberes provenientes da 
formação escolar anterior 

A escola primária e secundária, 
os estudos pós-secundários não 
especializados, etc. 

Pela formação e pela 
socialização pré-profissionais. 

Saberes provenientes da 
formação profissional para o 
magistério 

Os estabelecimentos de 
formação de professores, os 
estágios, os cursos de 
reciclagem, etc. 

Pela formação e pela 
socialização profissionais nas 
instituições de formação de 
professores. 

Saberes provenientes dos 
programas e livros didáticos 
utilizados no trabalho 

A utilização de “ferramentas” 
dos professores: programas, 
livros didáticos, cadernos de 
exercícios, fichas, etc. 

Pela utilização das “ferramentas” 
de trabalho, sua adaptação às 
tarefas. 

Saberes provenientes de sua 
própria experiência na profissão, 
na sala de aula e na escola. 

A prática do ofício na escola e 
na sala de aula, a experiência dos 
pares, etc. 

Pela prática do trabalho e pela 
socialização profissional. 

Fonte: Tardif (2002, p. 63) 

 Para Tardif (2002), o saber profissional está na confluência entre várias fontes de 

saberes provenientes da história de vida individual, da sociedade, da instituição escolar, 

dos outros atores educativos, dos lugares da formação. A partir do momento que são 

mobilizados no cotidiano da sala de aula, se torna impossível identificar sua origem, 

pois são sincréticos. Nesse sentido, não são inatos, mas produzidos pela socialização, 

através de processos de imersão dos indivíduos nos mais diversos mundos socializados, 

nos quais eles constroem, em interação com os outros, sua identidade pessoal e social.  
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Da trajetória pré-profissional emerge uma boa parte dos saberes dos 

professores, do que sabem sobre o ensino, as atribuições e as responsabilidades 

docentes. Da sua própria história de vida, principalmente de sua socialização enquanto 

aluno, emergem saberes que são reatualizados e reutilizados. Os professores são os 

profissionais que viveram imersos na profissão antes mesmo da escolha profissional, 

decorrente de sua condição de aluno. Este legado permanece forte e, ao longo do tempo, 

pode sofrer rupturas e continuidades em relação àquilo que receberam dos seus 

professores. 

Da trajetória profissional emerge a característica temporalidade dos saberes já 

mencionada anteriormente. Os saberes dos professores são temporais porque são 

utilizados e se desenvolvem no âmbito de uma carreira. Baseados na Escola de Chicago 

Tardif e Raymond (2000, p. 224) concebem carreira profissional como “(...) a trajetória 

dos indivíduos através da realidade social e organizacional das ocupações, pouco 

importa seu grau de estabilidade e identidade”. É, portanto, um processo de longa 

duração, no qual intervêm, além de fases e mudanças, dimensões identitárias e 

dimensões de socialização profissional. Tardif e Raymond (2000, p.225) lembram, 

ainda, que a carreira “(...) é fruto das transações contínuas entre as interações dos 

indivíduos e as ocupações; essas transações são recorrentes, ou seja, elas modificam a 

trajetória dos indivíduos bem como as ocupações que eles assumem”. Eles demonstram 

a necessidade de estudar saberes profissionais dos professores, situando-os em um 

quadro dinâmico, genético e diacrônico. 

Considerando o caráter recorrente das transações entre os indivíduos e as 

ocupações, chamo a atenção para o fato de que os saberes docentes de professores, aqui 

especificamente dos que atuam no ensino superior, sofrem influência desta dinâmica 

social. O que significa que a pesquisa precisa levar em consideração a representação 

social dos atores – o que nos leva a perguntar: o que é ser professor e aluno? Quem são 

e o que fazem os professores e alunos na contemporaneidade? E especificamente no 

ensino superior? Saberes mobilizados por professores para seu exercício docente numa 

determinada época e contexto podem ser completamente distintos ao longo do tempo. 

Sobre a carreira do professor e a partir dos escritos da célebre Escola de 

Chicago, que segundo Huberman (1992, p. 33), “(...) restaurou a metodologia da 

história oral, elaborando uma epistemologia (interaccionismo simbólico) importante que 

permite interpretar os dados biográficos sem excessiva estandardização”, esse mesmo 
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autor desenvolve estudos sobre a docência em nível secundário, focalizando em sua 

pesquisa apenas professores, isto é, profissionais que, ao longo de sua trajetória, se 

ocuparam estritamente com a sala de aula, não tendo responsabilidades administrativas. 

A grande motivação era tentar delinear o “ciclo de vida profissional” dessas pessoas, 

identificando “fases” ou “estádios” da vida docente, relacionando-os aos estudos de 

âmbito mais geral sobre carreiras que a literatura apresentava. 

A literatura apresentada por Huberman (1992) sobre carreiras, a exemplo dos 

estudos de Super (1957), delimita uma série de “seqüências” ou de “maxiciclos”, que 

atravessam as carreiras profissionais, porém ele enfatiza que tais seqüências nem 

sempre são vividas na mesma ordem por todos os professores, até porque o 

desenvolvimento de uma carreira é um processo e não uma série de acontecimentos. 

Seus estudos possibilitaram o desenvolvimento de um modelo esquemático e 

especulativo, que demonstra as “tendências centrais” na carreira docente de professores 

secundaristas ao longo de quarenta anos. 

O desenho normativo, resultado do estudo empírico com quatro gerações de 

professores (entre 5 e 40 anos de experiência), pode ser observado no Quadro 3, que 

organiza o ciclo de vida profissional nas fases: entrada na carreira, estabilização e 

diversificação, abrindo possibilidades para diferentes percursos, demonstrados pelo 

sentido das setas, que podem combinar momentos de questionamento, serenidade, 

distaciamento afetivo, conservantismo, lamentações e desinvestimento, ou seja, até a 

estabilização há uma linha única e a partir dela, múltiplas ramificações. 

De ante-mão, o próprio Huberman (1992, p.57) alerta que sua pesquisa “(...) 

corresponderia ao gênero de ‘falsos’ estudos longitudinais, isto é, a um estudo 

transversal (utilizando grupos diferentes) de um fenômeno longitudinal (carreira 

profissional)” e alerta, ainda, que esta seria uma limitação de sua pesquisa, o que não 

invalida sua proposição, que foi oriunda de narrativas em primeira pessoa. 
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QUADRO 3 – Ciclo de vida de professores 

Anos de Carreira                                           Fases / Temas da Carreira 

       1-3                                                                 Entrada, Tateamento 

 

 

       4-6                                        Estabilização, consolidação de um repertório pedagógico 

 

 

       7-25                               Diversificação, “Ativismo”                             Questionamento 

 

       25-35                       Serenidade, distanciamento afetivo                 Conservantismo 

 

 

       35-40                                                                      Desinvestimento 

                                                                                      (sereno ou amargo) 

Fonte: Huberman (1992, p.57) 

 

 Conforme o Quadro 3 demonstra, o primeiro estágio é a entrada na carreira, 

caracterizado por dois aspectos, a sobrevivência e a descoberta. Para Huberman (1992), 

o aspecto da sobrevivência é caracterizado pelo choque com o real, com a complexidade 

das situações profissionais desde as relações interpessoais, até o uso dos materiais 

didáticos. No entanto, as dificuldades decorrentes deste aspecto são “aliviadas” pelo 

aspecto da descoberta que traduz o entusiasmo inicial, a experimentação, a realização 

por estar numa condição de responsabilidade decorrente do status de professor, por 

pertencer a uma corporação e, algumas vezes, até sendo colegas de seus ex-professores. 

Estes dois aspectos podem ser vividos simultaneamente e, segundo a literatura utilizada 

por Huberman, é o segundo que possibilita agüentar o primeiro. 

 A segunda fase, estabilização, é marcada por um ligeiro sentimento de 

competência pedagógica, de pertença a um corpo professoral e pela conquista da 

independência. A estabilização é caracterizada, também, por uma escolha subjetiva de 

comprometer-se “definitivamente” com o ensino. Coincide, no Brasil, para aqueles que 

são funcionários públicos, com o término do chamado estágio probatório. É uma fase 

apontada por Huberman (1992, p.40) como de independência porque “(...) estabilizar 

significa acentuar o seu grau de liberdade, as suas prerrogativas, o seu modo próprio de 

funcionamento”. No caso dos professores que atuam no ensino superior a escolha não 
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implica, necessariamente, na renúncia de possibilidades de outra atuação profissional 

em paralelo à docência. 

 A terceira e última fase, diversificação, como o próprio nome sugere, é a fase na 

qual há uma maior divergência entre os perfis analisados nos estudos de Huberman 

(1992). Esta fase pode ser vivida serenamente ou com amargura, conduzindo o docente 

ao desinvestimento sereno ou amargo em relação à profissão. É a fase na qual os 

professores se lançam numa pequena série de experiências pessoais, diversificando o 

material didático, os modos de avaliação, a forma de agrupar os alunos, ao mesmo 

tempo em que é uma fase de tomada de consciência mais acentuada em relação aos 

mecanismos institucionais e condições de trabalho. Nesta fase estariam, segundo o 

autor,  

(...) os mais motivados, os mais dinâmicos, os mais empenhados (...) o 
professor parte em busca de novos desafios (...), respondendo a um 
receio emergente de cair na rotina (...), uma necessidade de manter o 
entusiasmo pela profissão (...), sem que daí venha resultar uma 
sensação de pesadelo (Huberman, 1992, p. 42). 

 

A proposta de Huberman (1992, p.55) é apenas demonstrar as tendências gerais 

do ciclo de vida de professores. Em momento algum esta estandardização pretende ser 

determinista. Cabe ressaltar, no entanto, que “(...) as expectativas sociais, a gama de 

atividades, a hierarquização dos papéis, o leque de trajectórias, no plano administrativo, 

a organização do trabalho, as normas, etc., não variaram tanto assim ao longo dos 

últimos trinta anos”. Esta regularidade e esta constância da socialização profissional 

podem conduzir ao aparecimento de semelhanças por parte dos indivíduos que 

escolhem a profissão docente. 

Outro aspecto importante a ser ressaltado é que tais fases propostas “(...) não 

ocorrem naturalmente, apenas em função do tempo cronológico, mas em função, 

principalmente dos acontecimentos constitutivos que marcam a trajetória profissional, 

incluindo as condições de exercício da profissão” (Tardif e Raymond, 2000, p.228). E 

estes acontecimentos, também, precisam ser percebidos e significados na história do 

sujeito.  

Friso que o a análise proposta por Huberman tem como sujeitos professores 

secundários, o que me leva a perguntar se quando se trata de professores que atuam no 

ensino superior estas regularidades aparecem também. Acredito que sim, porque grande 
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parte dos encargos da profissão não se diferencia, as responsabilidades e expectativas 

em relação ao papel social do professor do ensino superior se aproximam dos 

professores secundaristas, salvo a questão da responsabilidade para a formação 

profissional.  

Esta pesquisa aponta, inicialmente, para uma grande similaridade com o estudo 

de Huberman, principalmente porque é realizada a partir de narrativas biográficas, 

estimulando-se os professores a narrarem sobre si, suas representações e ações em 

contextos precisos, a exemplo da sala de aula. A diferença é que busco identificar seus 

saberes, como se manifestam e como foram construídos ao longo da socialização 

profissional. 

 Retomando a questão dos saberes docentes, Tardif (2002) considera que são 

elementos constitutivos da prática docente, são plurais e amalgamados. Atribui ao ofício 

docente o estatuto de “prática intelectual” por articular, simultaneamente, vários 

saberes: “(...) os saberes sociais transformados em saberes escolares através dos saberes 

das disciplinas e dos saberes curriculares, os saberes oriundos das ciências da educação, 

os saberes pedagógicos e os saberes da prática” (Tardif e Raymond, 1991, p. 221).  

Da articulação desses saberes nasce o que esses autores denominam de professor 

padrão, aquele que deve conhecer sua disciplina e seu programa, que deve possuir 

certos conhecimentos das ciências da educação e da pedagogia, sem deixar de 

desenvolver um saber prático aprofundado em sua experiência cotidiana com os alunos. 

Tais autores põem em evidência, ainda, o fato de que a existência social do professorado 

“(...) depende, em grande parte, de sua capacidade em investir, em integrar e mobilizar 

tais saberes como condição para a sua prática” (Tardif e Raymond, 1991, p.221). 

 Os saberes profissionais são aqueles transmitidos pelas instituições de formação 

de professores e oriundos das Ciências da Educação, bem como são aqueles saberes 

mobilizados na prática pedagógica provenientes de reflexões sobre a prática educativa e 

reflexões racionais e normativas que conduzem a sistemas coerentes de representação e 

de orientação da atividade educativa. Cabe-me refletir se os professores que atuam no 

ensino superior apresentam estes saberes, haja vista, não possuírem formação 

pedagógica porque vêm de formações superiores em bacharelado. 

 Os saberes disciplinares correspondem aos diversos campos do conhecimento, 

aos saberes que a sociedade dispõe e são transmitidos nos cursos universitários e 
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faculdades de educação, bem como emergem da tradição cultural e dos grupos sociais 

produtores de saberes. Estes saberes quando categorizados e selecionados como 

modelos de cultura eruditos, expressos nos discursos, objetivos, conteúdos e métodos da 

instituição escolar, são denominados saberes curriculares. 

 Já os saberes experienciais são aqueles desenvolvidos pelos próprios professores 

no exercício de suas funções e na prática de sua profissão. Originam-se e são validados 

pela experiência, ou seja, pelo conhecimento do meio e pelo trabalho cotidiano, 

incorporados pela e na experiência individual e coletiva sob a forma de habitus e de 

habilidades de saber-fazer e de saber-ser.  

Os saberes da experiência surgem como núcleo vital do saber docente, 
a partir do qual o(a)s professore(a)s tentam transformar suas relações 
de exterioridade com os saberes em relação de interioridade com sua 
própria prática. Nesse sentido os saberes da experiência não são 
saberes como os demais, eles são, ao contrário, formados por todos os 
demais, porém retraduzidos, “polidos” e submetidos às certezas 
construídas na prática e no vivido. (Tardif e Raymond, 1991, p. 232) 

 

  Este status conferido aos saberes da experiência exige do professorado uma 

capacidade organizativa enquanto categoria profissional para, após organizar os saberes 

oriundos de sua prática, reivindicar um controle socialmente legítimo. É uma estratégia 

de profissionalização do corpo docente, conforme apontam Tardif e Raymond (1991), 

que possibilitará os reconhecimentos dos saberes da experiência a partir do momento 

em que os professores manifestarem suas próprias idéias sobre os saberes curriculares, 

das disciplinas e, sobretudo, sobre a própria formação profissional. 

 Contudo, Cunha (2010) afirma que as justificativas das ações dos professores 

são de ordem subjetiva ou histórica, raramente são resultado de conhecimentos 

científicos validados pelas estratégias acadêmicas.  É imperativo atentar para: 

(...) a importância de entender as contribuições das Ciências da 
Educação colocadas na interface dos conhecimentos e experiências 
que compõem os saberes docentes, visando fortalecer a capacidade 
reflexiva dos professores, reforçando seu papel de profissional capaz 
de trabalhar com os argumentos da racionalidade, característicos de 
quem tem consciência de suas práticas. (Dotta, 2010, p.70) 

 

 Para contribuir com a formação dos saberes necessários à docência, Cunha 

(2010) propõe a organização dos saberes relacionados ao campo pedagógico em: 

saberes relacionados ao contexto da prática pedagógica; saberes referentes à dimensão 
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relacional e coletiva das situações de trabalho e dos processos de formação; saberes 

relacionados à ambiência da aprendizagem; saberes relacionados com o contexto 

histórico dos alunos; saberes relacionados com o planejamento das atividades de ensino; 

saberes relacionados com a condução da aula nas suas múltiplas possibilidades e; 

saberes relacionados com a avaliação da aprendizagem. 

 A organização dos saberes proposta por Cunha (2010) restringe-os ao campo 

pedagógico e sobre isso Shulman (2005), que já propôs uma abordagem teórico-

metodológica para os saberes docentes em Schulman (1986), acredita que restringir a 

docência a habilidades básicas, conhecimentos do conteúdo e conhecimentos didáticos é 

considerar o trabalho docente como trivial, sem considerar sua complexidade e 

necessidades. Ou seja, segundo Shulman, trata-se de reconhecer a importância de se 

considerar, nas pesquisas sobre trabalho e pensamento de professores, não só as 

atividades e manejo de materiais e relações em sala de aula, mas o “manejo das idéias”, 

a compreensão presente nesse professor em relação à profissão, em geral, e à aula, em 

particular. 

Diante do exposto, cabe-me resgatar que esta pesquisa busca essa compreensão 

expressa pelos professores sob estudo, ou seja, objetiva identificar, no processo de 

socialização profissional de professores do ensino superior que atuam no curso de 

Administração, quais saberes docentes emergem na base da profissão, suas fontes e 

como se manifestam e influenciam o exercício profissional em sala de aula. Trata-se de 

“mergulhar” nos processo decorrente da construção de uma identidade profissional no 

percurso da socialização secundária que, para Dubar (2005), se refere à incorporação de 

saberes especializados, chamados de saberes profissionais que, por sua vez, constituem 

um novo gênero de saberes: 

São maquinarias conceituais que compreendem um vocabulário, 
receitas (ou fórmulas, proposições, procedimentos), um programa 
formalizado e um verdadeiro universo simbólico que veiculam uma 
concepção de mundo (Weltanschauung), mas que ao contrário da 
socialização primária, são definidos e construídos com referência a 
um campo especializado de atividades e, portanto, situados 
diversamente no interior do universo simbólico como totalidade. 
(Dubar, 2005, p. 122) 

 

 Voltando aos fundamentos desse conceito nos estudos de Berger e Luckmann 

(1985) é possível ainda acrescentar: 
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A identidade é evidentemente um elemento-chave da realidade 
subjetiva, e tal como toda realidade subjetiva, acha-se em relação 
dialética com a sociedade. A identidade é formada por processos 
sociais. Uma vez cristalizada, é mantida, modificada ou mesmo 
remodelada pelas relações sociais. Os processos sociais implicados 
na formação e conservação da identidade são determinados pela 
estrutura social. Inversamente, as identidades produzidas pela 
interação do organismo, da consciência individual e da estrutura 
social reagem sobre a estrutura social dada, mantendo-a, 
modificando-a ou mesmo remodelando-a. (Berger e Luckmann, 1985, 
p. 228) 

 

 Também retomando Dubet (1994), segundo a perspectiva da Sociologia da 

Experiência, é possível considerar que a “(...) identidade é tão-só a maneira como o 

actor interiorizou os valores institucionalizados por meio dos papéis” (p.113). No 

desempenho dos papéis acontece a experiência social que é sempre uma construção 

histórica resultante de três lógicas de ação: a integração, a estratégia e a subjetivação. 

 No capítulo seguinte discuto a docência no ensino superior numa perspectiva 

histórica, com ênfase no ensino de Administração. O objetivo é fazer emergir, da 

história e da epistemologia da educação superior, atributos para compreender os 

significados que os professores dão às suas práticas docentes na contemporaneidade. 

Também dialogo sobre o processo de avaliação institucional e docente, porque é o que, 

em boa parte das instituições, tem balizado as práticas dos professores e as decisões 

institucionais relativas à sua carreira. 
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CAPÍTULO 2 

 

A DOCÊNCIA NA EDUCAÇÃO SUPERIOR: HISTÓRIA E 

EPISTEMOLOGIA PARA A COMPREENSÃO DE SIGNIFICADOS, 

PRÁTICAS E ESPECIFICIDADES 

 

No ensino superior confrontam-se algumas exigências 
de nossa sociedade industrial que são muito difíceis 

de harmonizar, como a da quantidade e a da qualidade,  
a das necessidades técnicas e a de uma cultura geral. 

(Esprit apud kourganoff ,1990, p.30)    

 

 

 Este capítulo é dedicado a trazer à tona duas questões fulcrais desta pesquisa, a 

história e a epistemologia da docência no ensino superior. Considero fulcrais porque 

acredito que a prática docente é fortemente influenciada e determinada pelas dimensões 

históricas e seus antecedentes e que possui uma epistéme diferente da docência em 

outros níveis de ensino.  

Cumpre, de ante-mão, alertar que a maior parte da literatura sobre docência no 

ensino superior a trata como docência na universidade, no entanto, a Universidade é 

apenas uma das diferentes instituições que se ocupam da formação em nível superior. 

Talvez esta “confusão” ocorra porque, historicamente, foi o primeiro lócus deste nível 

de ensino, no entanto, nos dias atuais, pelo menos no Brasil, representa uma pequena 

parcela do universo das instituições de ensino superior – IES. De acordo com o último 

Censo da Educação Superior disponibilizado pelo INEP, relativo ao ano 2008, existem 

no Brasil 2.252 IES e deste total, apenas 183 são Universidades, ou seja, algo em torno 

de 8%. No entanto, o número de docentes que atua nas Universidades é sensivelmente 

maior, são 178.147 funções docentes nas Universidades, contra 160.743 nas demais 

instituições.  Policiar-me-ei neste texto para utilizar a nomenclatura legalmente correta, 

mas deixo claro que muitos dos interlocutores deste texto utilizam apenas o termo 
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docência universitária, negligenciando, talvez, os professores que atuam nas instituições 

não universitárias de ensino superior.  

Causa-me estranheza encontrar autores que utilizam “docência no ensino 

superior” e “docência universitária” como sinônimos, porque a organização acadêmica 

das IES no Brasil, instituída pela LDB 9.394/96, estabelece a distinção entre instituições 

Universitárias e Não-Universitárias (Centros Universitários, Faculdades e Institutos 

Tecnológicos). Esta distinção não é apenas de natureza administrativa, mas 

principalmente, de natureza político-pedagógica, a qual determina, inclusive, as 

condições materiais de trabalho, como por exemplo, a carga-horária e as atividades 

docentes. 

Segundo o Censo da Educação Superior de 2008, 61% das funções docentes de 

ensino superior são contratadas em tempo parcial ou com os chamados “professores 

horistas” (que ganham apenas pelas horas-aula e que, portanto, têm seu trabalho restrito 

à docência, sem se dedicar à pesquisa e à extensão de serviços à comunidade. Isto 

significa que apenas 39% (131.382 e destes 103.130 estão nas Universidades) são 

contratados em regime de tempo integral, ou seja, sua carga horária semanal de quarenta 

horas é distribuída entre atividades de ensino, pesquisa e extensão. Portanto, um 

professor universitário tem atribuições, obrigações e possibilidades, no mínimo 

diferentes e, muito mais amplas que um professor de faculdade, contudo, ambos têm 

como atividade “matriz” o ensino. 

Retomando a fulcralidade das duas questões anunciadas neste capítulo, não 

pretendo reconstruir a história da Universidade e da Educação no Superior, porque 

vários autores já o fizeram com maestria, a exemplo de Ullman e Bohnen (1994), 

Kourganoff (1990), Teixeira (2005), entre outros. Pretendo sim, pôr em discussão a 

educação superior na contemporaneidade, fazendo um pequeno resgate histórico da 

tardia institucionalização desse nível de ensino no Brasil, comparativamente à história 

mundial e focalizar o curso de Administração no tocante à trajetória, identidade e 

docência. Este é um curso em franca expansão, que colabora com o aviltamento da 

educação superior. O resgate histórico quando põe em evidência a expansão 

indiscriminada (Cunha, 2005) é prenuncio da porosidade deste campo docente. Ainda 

neste capítulo discutirei dimensões do processo de avaliação institucional, que faz parte 

das políticas regulatórias do sistema para garantir, de certa forma, a qualidade do 

ensino. 
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O ponto de partida deste capítulo é o resgate da produção de teses no país sobre 

a docência no curso de Administração. Constato, a priori, que apesar de a Universidade 

ser medieval e o ensino superior no Brasil já possuir duzentos anos (Teixeira, 2005), 

durante muito tempo a docência não configurou entre os “objetos” das pesquisas sobre 

ensino superior e ainda hoje aparece timidamente. Seria “miopia” acadêmica dos 

investigadores das Ciências Humanas e Sociais? Estaria a docência hermeticamente 

fechada ao ponto de não despertar o interesse dos pesquisadores? Investigar a própria 

prática revelaria dimensões até então despercebidas que poderiam ameaçar o status quo 

dos professores? A docência da educação superior não suscita questões de pesquisa, ou 

todas as questões já estão equacionadas desde a sua gênese? Ou seria mesmo a educação 

superior uma caixa-preta a ser aberta apenas quando o sistema entrasse em colapso? 

Seria o colapso anunciado pela recente expansão e democratização? Acredito que estas 

são questões complexas cuja discussão, não cabe ser feita, no momento, neste capítulo. 

Apenas suscitei-as, numa espécie de catarse para potencializar a lacuna existente em 

relação às pesquisas que ponham em evidência a prática docente no ensino superior.  

Permito-me levantar uma hipótese metafórica e satírica, com intenção auto-

reflexiva e não agressiva relacionada à mitologia. Nas suas origens a Universidade era 

um espaço privilegiado e para poucos. Pode ser comparada ao Monte Olimpo, à morada 

dos doze principais deuses do panteão grego (Bulfinch, 1962). Seria a Universidade 

metaforicamente um Monte Olimpo? Talvez seja por isso que, no senso comum, quando 

se deseja criticar a onipotência de um professor titulado da Universidade, utiliza-se 

pejorativamente o termo “PHDeus”. Sendo deuses são passíveis de investigação? Seria 

esta a razão do pequeno número de trabalhos sobre os docentes e a docência no ensino 

superior?  

A partir de levantamento na base de dados de teses e dissertações da CAPES – 

que tem cadastrado os resumos das pesquisas desenvolvidas em programas de pós-

graduação Stricto Sensu reconhecidos no país – utilizando a ferramenta “busca” com o 

filtro “assunto”, encontrei uma quantidade significativa de trabalhos, em termos 

absolutos, por isso resolvi restringir o levantamento somente às teses por duas razões: a 

primeira é que as teses, teoricamente, representam um avanço no conhecimento, a partir 
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da proposição de novas formulações; a segunda é que o número de dissertações é 

relativamente expressivo e, apresenta algumas limitações5.  

À época de realização desse levantamento, o banco estava constituído pela 

produção de pesquisas desenvolvidas no período compreendido entre 1987 e 2006. Em 

relação aos trabalhos de tese foram realizadas três diferentes buscas alterando as 

expressões dos descritores. Primeiro utilizamos os descritores “formação de professores 

para o ensino superior” que selecionou 161 trabalhos. Mesmo reconhecendo que os 

dados referentes aos trabalhos não estão completos (por exemplo, em alguns trabalhos 

não constam a banca examinadora e não apresentam as palavras-chave) foi realizada a 

leitura dos resumos e, com isso constatou-se que apenas 22 trabalhos discutiam, 

efetivamente, a temática, dos quais 09 são destacados aqui: Abud (1999), Dias (2001), 

Martins (2002), Lima, (2002), Mello (2002), Pachane (2003), Ferenc (2005), Pinhel 

(2006) e Andrade (2006). 

Posteriormente, utilizamos como descritores “trajetórias e saberes docentes de 

professores do ensino superior”, sendo registrados apenas 7 trabalhos, dos quais 

somente 5 trabalhos desenvolviam  a temática efetivamente. São eles: Lima (2002), 

Ferenc (2005), Andrade (2006), Pinhel (2006), que também apareceram na primeira 

busca, acrescidos agora de Mallmann (2005). 

Foram ainda levantadas as teses produzidas e identificadas com o descritor 

“ensino de Administração”, cuja busca resultou em 12 trabalhos. Neste universo, 03 

trabalhos – os de Corrêa (1999), Chagas (2002) e Silva (2005) – faziam alguma 

referência ao ensino do bacharelado em Administração, os demais abordavam aspectos 

de Administração, mas no tocante à prática gerencial ou até mesmo à questão curricular 

do curso. Apesar de não ter uma relação direta e explícita com o objeto de estudo da 

pesquisa aqui relatada, essas três pesquisas merecem destaque para demonstrar quais 

aspectos são pesquisados atualmente quando se fala de ensino de Administração e sua 

instrumentalidade. A Tabela 1, apresentada a seguir, sintetiza esses dados: 

 

                                                 
5 A pesquisa apontou os seguintes números de acordo com três diferentes buscas decorrentes da alteração 
dos descritores: 1) Formação de professores para o ensino superior – 762 trabalhos; 2) trajetórias e 
saberes docentes de professores do ensino superior – 26 trabalhos; 3) ensino de Administração – 36 
trabalhos. Cabe ressaltar que esses são números absolutos e que quando analisados muitos não 
contemplam a temática por várias razões, desde a má elaboração do resumo, até a escolha equivocada das 
palavras-chave. 



 

56 
 

TABELA 1 – Levantamento de Teses 

Descritores Trabalhos 
encontrados 

Efetivamente 
relacionados ao 

tema 

Autores/datas  
 

Formação de professores 
para o ensino superior 
 

161 22 Selecionados 09 para análise: 
Abud (1999),  
Dias (2001),  
Martins (2002),  
Lima, (2002),  
Mello (2002),  
Pachane (2003),  
Ferenc (2005),  
Pinhel (2006) e 
 Andrade (2006) 
 

Trajetórias e saberes 
docentes de professores 
do ensino superior 
 

7 1  Lima (2002*), 
Ferenc (2005*),  
Andrade (2006*),  
Pinhel (2006*) e 
Mallmann (2005). 
 

Ensino de Administração 
 

12 03 
 

Corrêa (1999),  
Chagas (2002) e  
Silva (2005) 

Total 180 26  –   

Fonte: Banco de Teses e Dissertações – CAPES (1987-2006) 

*Teses já computadas no descritor anterior. 

 

 Das leituras realizadas merecem destaque as considerações apresentadas a 

seguir.  Abud (1999) teve como ponto de partida da pesquisa: professores do ensino 

superior apontados como bons pelos seus alunos. O objetivo do trabalho foi obter uma 

compreensão aprofundada das características pessoais e profissionais desses 

professores, já que os professores investigados são pessoas/profissionais que se 

constroem nas relações interpessoais com seus alunos, atribuindo igual importância às 

qualidades pessoais/psicológicas e morais, bem como ao domínio da fundamentação 

teórico-prática da disciplina que ministram. 

 Também Lima (2002) focaliza seu trabalho na constituição do professor como 

profissional entretecido pela trajetória pessoal e profissional. Desenvolve o seu estudo 

com professores iniciantes no magistério superior para saber como constroem e 

interpretam as dinâmicas e os fundamentos do trabalho do ensino. Os dados obtidos 

pela pesquisa procuram demonstrar que o saber profissional docente traz as marcas de 

um processo prolongado de formação teórica nos domínios acadêmicos, mas também de 

um igualmente longo processo de socialização profissional ao longo da profissão. 
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 Ferenc (2005), por sua vez, buscou compreender como o professor universitário 

aprende a ensinar, os saberes e estratégias que constrói, tendo também como categoria 

epistemológica interpretativa a socialização profissional. O estudo foi apoiado nas 

narrativas de oito professores da UFV / MG, sobre a história de vida profissional. As 

análises foram articuladas em torno de três eixos - a formação, atuação e socialização 

profissional. A grande contribuição desse trabalho para a minha pesquisa diz respeito 

aos processos de aprendizagem da docência e de socialização profissional descritos pelo 

autor, que são ainda pouco explorados quando se considera o ensino superior. 

 Os dois autores a seguir – Dias (2001) e Martins (2002) – vêm confirmar a 

afirmação preliminar da pesquisa aqui relatada de que professores do ensino superior 

(neste caso, os do curso de Administração em especial) são bacharéis que não 

receberam qualquer formação pedagógica na sua graduação e “de repente” se vêem 

professores. Onde buscar a formação pedagógica se sua formação foi estritamente 

voltada para o exercício profissional? O estudo de Dias (2001) diagnostica as carências 

pedagógicas do docente de ensino superior e sinaliza o despreparo pedagógico do 

docente em exercício do magistério superior e o estudo de Martins (2002), realizado 

com docentes dos cursos de Direito, Engenharia Civil e Medicina, evidencia a ênfase na 

formação profissional que desconsidera ou desconhece qualquer outro objetivo para a 

educação superior. Sendo assim, o trabalho constata que, os próprios professores 

produzem saberes ao se defrontarem com a prática docente. 

 Neste sentido, o trabalho de Pachane (2003), além de refletir sobre a importância 

da formação pedagógica para o professor universitário, explica que esse despreparo é 

uma questão que tem sido negligenciada ao longo da história do ensino superior. Sugere 

que haja uma formação, de modo mais sistemático, por meio de programas 

institucionais que integrem as atividades de docência e pesquisa, ou momentos de 

reflexão e ação e destaca que tais programas podem ter na pós-graduação, em especial 

no Doutorado, um momento privilegiado para sua realização.  

 De forma mais instrumental, Mello (2002) em seu estudo já havia apontado para 

a urgência em se propor meios para que os Programas de Pós-Graduação incluam em 

seus cursos formas alternativas de abranger a questão da formação pedagógica, 

sugerindo a introdução da Didática de Ensino Superior como parte integrante dos 

currículos de Pós-Graduação. Esta sugestão ocorre justamente porque a pesquisa foi um 

estudo descritivo-exploratório com alunos de programas de pós-graduação matriculados 

na disciplina de Didática de Ensino Superior. 
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 Minha pesquisa tem ainda uma interface muito significativa com os trabalhos de 

Pinhel (2006) e Andrade (2006). O primeiro usa o termo competência e o segundo já 

explicita o termo saberes docentes. Pinhel (2006) dedica-se ao estudo do 

desenvolvimento de competências para a docência segundo a vivência de docentes de 

um curso de graduação em Enfermagem. Busca conhecer quando e como docentes de 

um curso de graduação de Enfermagem desenvolvem competências para a docência 

para identificar como intervir nesse processo, por meio da reflexão sobre a profissão 

docente. Pinhel (2006) reforça a tese de que estudar as trajetórias e os saberes docentes 

é relevante, pois, segundo ela, as competências docentes não são construídas em um 

momento temporal específico, mas sim, ao longo das trajetórias pessoais e profissionais, 

no cotidiano, expandindo-se para além da sua área técnica, invadindo os espaços sociais 

das relações interpessoais, tanto na sociedade, quanto nas instituições de ensino. 

 Andrade (2006) destaca que o tema saberes docentes está no epicentro das 

pesquisas internacionais. Não é de seu interesse discriminar professores bem avaliados. 

Ela trabalha com 20 professores destituídos de formação pedagógica, investigando a 

origem de seus saberes, modos de ser e fazer; suas concepções sobre como, onde e com 

quem aprenderam a lecionar. Em seus ideários os saberes desses professores têm fontes 

diversas: a família, a escola, a profissão, as interações sociais. A maioria dos 

pesquisados crê na existência de um dom ou talento especial para o ensino, o qual 

associado à personalidade diferencia os docentes; acreditam ainda que seus saberes 

edificam-se no decorrer do tempo de ofício e no exercício do magistério, julgam haver 

aprendido a lecionar na prática; crêem também que seus saberes são construídos e 

reconstruídos, permeados pelas vozes de familiares, professores e colegas com os quais 

contataram em suas trajetórias de vida, através de uma relação dialógica. 

 Assim como a pesquisa de Abud (1999) evidenciou, nesse trabalho de Andrade, 

os pesquisados reconhecem que são essenciais ao exercício da atividade docente: o 

conhecimento da matéria e os saberes da prática profissional. Concordam que um saber 

isoladamente é insuficiente para forjar um bom professor, pois esse se faz na 

conjugação de diversos saberes, adquiridos na e pela práxis do ofício docente. Os 

saberes da experiência são sempre mediados pelo diálogo com os sujeitos diversos com 

os quais interage em suas trajetórias de vida e através de um agir comunicativo 

espontâneo, sem o qual a educação, o trabalho coletivo, a cooperação não são possíveis. 

 Andrade (2006) é categórica ao afirmar que os professores do ensino superior 

perpetuam práticas medievais, por experimentação, sem as certezas de suas eficiências. 
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E por isso faz-se necessário desenvolver uma racionalidade pedagógica, bem como uma 

competência comunicativa e emancipadora através da reflexão crítica sobre a práxis. 

 É interessante destacar que, apesar de suas especificidades, principalmente no 

que tange à formação e ao momento profissional no qual os sujeitos da pesquisa se 

encontravam, todos estes estudos guardam entre si certa familiaridade metodológica: 

além de serem pesquisas qualitativas, foram desenvolvidos com pequenos grupos de 

professores e as informações foram obtidas em exaustivas entrevistas. Isso aponta, para 

a pesquisa alvo desta tese, a importância da orientação teórico-metodológica 

desenvolvida nos estudos de Dubar (1998) sobre trajetórias sociais e formas identitárias. 

 Já o trabalho de Mallmann (2005) teve como principal foco de investigação 

saber quais os saberes pedagógicos que professores de nível superior acrescentaram e 

construíram na sua trajetória docente, a partir da vivência do uso do Ambiente Virtual de 

Aprendizagem. É um recorte diferente em relação ao tema Saberes Pedagógicos da 

Profissão Docente, por estabelecer relações entre Saberes Docentes e Tecnologias de 

Comunicação e Informação. Dos resultados da pesquisa chamam a atenção os aspectos 

relativos à capacitação continuada e ao processo de troca de experiências, que se 

constituíram em base relevante na construção dos saberes pedagógicos dos docentes 

estudados. 

 O estudo desenvolvido por Corrêa (1999) aborda a formação do administrador 

pelos cursos de graduação em Administração, enfatizando a necessidade de se proceder 

a profundas revisões, que possibilitem a estruturação de uma proposta de formação mais 

humanizada para esse profissional.  A contribuição dessa pesquisa reside no fato de 

conhecer a opinião de docentes que lecionam nos cursos de Administração, quanto ao 

conjunto de valores proposto para compor a formação humanística pretendida. De 

alguma forma, a percepção dos docentes reflete suas aspirações e trajetória profissional, 

bem como a estruturação de um currículo mais integral que, por sua vez, necessita de 

docentes melhores preparados. 

 O estudo que mais se aproxima, tangencialmente, do objetivo desta pesquisa é o 

de Chagas (2002), que tem como interesse as dimensões de ensino em sala de aula de 

Administração e as preferências dos alunos com relação a essas dimensões. Seus 

objetivos principais são identificar dimensões de ensino sob o controle, pelo menos 

parcial, do professor em sala de aula e que impactam o aprendizado de alunos de 

Administração, assim como auxiliar o corpo diretivo e docente das escolas de 
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Administração a obter melhoria do ensino, uma vez que atender a preferência dos 

estudantes contribui favoravelmente para que ocorra essa melhoria. 

 Cabe uma crítica ao trabalho de Chagas (2002) quando afirma que o 

atendimento às preferências dos estudantes favorece a melhoria do ensino. Atender 

unicamente as preferências dos alunos pode ser muito arriscado, pois pode levar a 

educação a ficar refém das necessidades e interesses constituídos fora do espaço escolar. 

Portanto, o resultado dessa prática/estratégia pode ser o oposto daquilo que se quer 

alcançar – uma formação mais ampla e que de fato capacite para o exercício da 

profissão escolhida pelos alunos – reforçando o caráter instrumental do ensino superior. 

 Finalmente, Silva (2005) investiga a relação entre as duas naturezas do 

conhecimento, explícita e tácita. Somente por meio de contextos sociais de 

aprendizagem intimamente conectados a uma prática é que a dimensão tácita do 

conhecimento pode ser incorporada. Este trabalho permite constatar que, sem a 

existência de uma cultura organizacional marcada por valores e crenças ligados à 

valorização da aprendizagem sócio-prática e do elemento humano, desfavorece-se a 

criação de condições cognitivas e afetivas tão importantes para que as pessoas se 

engajem mutuamente no processo de ensino-aprendizagem. A idéia de colaboração 

reflexiva permite avançar teoricamente em relação à idéia de reflexividade em contextos 

sócio-práticos de aprendizagem. A tese conclui sugerindo múltiplas implicações que se 

propõem a abrir o debate para um conjunto de outras pesquisas interdisciplinares ou 

multidisciplinares em temáticas não só relacionadas à aprendizagem organizacional, 

mas também às abordagens educacionais ligadas à formação e aprendizagem do 

professor no ensino de Administração.  

 A análise dessas três últimas pesquisas demonstra o quanto alheia às questões 

didático-pedagógicas está a pesquisa em ensino de Administração. Talvez isso seja 

reflexo da falta de formação pedagógica dos docentes que atuam na área, reforçando 

ainda mais um dos pressupostos que desencadearam a pesquisa aqui relatada. As 

pesquisas acima mostram que o interesse dos cursos de Administração, bem como das 

investigações sobre os aspectos relacionados ao ensino e à docência está voltado muito 

para a racionalidade técnica e instrumental e há pouca reflexão. Não encontrei 

preocupações e investigações cujos objetivos fossem saber quem é o professor que está 

na sala de aula e como ele chegou até lá. 

 Enfim, o que se destaca no exame das pesquisas encontradas neste levantamento, 

no período de praticamente 20 anos, é que há apenas 26 teses que discutem as temáticas 
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que delinearam o tema desta tese. Esses trabalhos foram desenvolvidos em programas 

da área de Educação, Enfermagem, Lingüística, Psicologia, Psicologia Social e 

Administração. Considerando que o enfoque dado por esta pesquisa é para a área de 

Administração, a produção brasileira é exígua. Isto significa que há carência de pesquisa 

sobre o tema aqui em questão. Ainda considerando o recorte – trajetórias, saberes e 

identidades docentes de professores do ensino superior que atuam no curso de 

Administração – não foi encontrado registro de nenhuma pesquisa. Isso pode dar à 

pesquisa aqui relatada o caráter inédito, podendo trazer contribuições teórico-empíricas 

para essa área. 

 

2.1 A EDUCAÇÃO SUPERIOR NA CONTEMPORANEIDADE 

 

O Sistema de Educação Superior no Brasil, nos dias atuais, se encontra num 

período histórico que é, no mínimo, interessante, que denomino de duas ondas: a 

primeira relacionada às instituições privadas que ainda crescem mesmo após a expansão 

indiscriminada ocorrida a partir da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – 

Lei Federal n. 9394/96 – pela qual constata-se, atualmente, um crescimento mais 

organizado e estratégico e, ao mesmo tempo, processos de fusão e aquisição num 

cenário de estabilização após crescimento vertiginoso, conforme apontam autores como 

Severino (2008), Segrera (2008), Cunha (2003); a segunda relacionada às instituições 

públicas, principalmente as federais, que vivem um plano de expansão, interiorização e 

descentralização, via REUNI – Programa de Reestruturação e Expansão das 

Universidades Federais. Tais ondas se propagam pelo país a dentro e as instituições,  

público e privadas, delas decorrentes, provocam um crescimento bilateral do sistema. 

Analisando os Censos da Educação Superior do Brasil dos anos 2002 (utilizado 

na pesquisa de Cunha, 2005) e 2008 (o último disponível até o momento), constata-se 

um crescimento de 37% no número de IES. 

Poderia ensaiar uma justificativa para este crescimento bilateral dos setores 

privados e público da seguinte forma: a primeira onda ocorre em decorrência do 

atendimento à demanda reprimida, acumulada desde a década de 1980, pelo boom das 

IES privadas entre os anos de 1997 e 2003 (cf. Cunha, 2005), com conseqüente 

equidade na relação candidatos/vagas, a partir da segunda metade da primeira década 

dos anos 2000, como demonstram os censos da educação superior deste período. O 

governo também “injeta” recursos na iniciativa privada, distribuindo bolsas oriundas do 
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PROUNI – Programa Universidade para Todos, criado em 2004, que, para agraciar o 

cidadão com bolsas, utiliza o escore do ENEM, resultando numa espécie de parceria 

público-privado. 

A segunda onda ganha repercussão pela reforma do sistema público de educação 

superior ocorrida por meio de um “pacote de medidas” quais sejam: aumento do número 

de vagas nas instituições públicas, principalmente na modalidade à distância, 

surgimento das políticas de inclusão (cotas raciais e sociais), interiorização das 

instituições públicas pelo sistema multicampi, unificação do ingresso nas instituições a 

partir da criação do SISU – Sistema de Seleção Unificada – que também se utiliza do 

resultado do ENEM; combate à evasão por meio do oferecimento de bolsas 

permanência; reparação do déficit de professores através da realização de novos 

concursos públicos; fomento à abertura de cursos noturnos. 

A repercussão dessas medidas ainda não é conhecida em números absolutos, 

porque boa parte delas foi implementada nos anos 2009 e 2010, cujos censos ainda não 

tiveram seus resultados divulgados. É importante explicitar que essa expansão, tanto na 

primeira onda, puxada pelo setor privado, quanto na segunda onda, pelo setor público, 

tem implicações sócio-econômicas porque impactou no aumento do índice de 

escolaridade do brasileiro e, diretamente relacionado à minha pesquisa, numa demanda 

por professores.  

O Censo da Educação Superior no Brasil, em 2008, apresentado pelo INEP6, 

revela um boom, já anunciado, do número de instituições de ensino superior7 existentes 

no país. São 2252 instituições. Deste número 236 instituições são de Administração 

pública (93 federais, 82 estaduais e 61 municipais), e 2016 são de Administração 

privada (1579 particulares e 437 confessionais, comunitárias ou filantrópicas). A análise 

dos dados demonstra uma interiorização das instituições, tanto para as IES públicas, 

quanto para as IES privadas, bem como se destaca que o número de instituições no 

interior é, quase o dobro do número de instituições nas capitais.  

Quando comparados os números referentes aos professores nos censos de 2002 e 

2008 há uma revelação surpreendente, que corrobora com minha preocupação no inicio 

deste capítulo, relacionada à terminologia docência na educação superior versus 

docência na universidade. Em termos gerais, o percentual de crescimento do número de 

funções docentes no período (39,76%) é compatível ao crescimento do número de IES 

                                                 
6 Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira. 
7 Consideradas as Universidades, Centros Universitários, Faculdades e Centros de Educação Tecnológica. 
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(37%). Em números absolutos o censo 2008 apresentou 338.890 funções docentes 

contra 242.475 do censo de 2002. No entanto, em se tratando das Universidades, o 

crescimento do número de funções docentes foi de apenas 16,4%; nos Centros 

Universitários, 51,2%;  nas Faculdades, 87,2%  e nos Centros de Educação Tecnológica, 

142% - conforme se pode verificar na Tabela 2, a seguir. 

 

Tabela 2 – Comparativo do crescimento das funções docentes 

Tipo de IES Censo 
2002 

Censo 
2008 

Crescimento 
% 

Universidades 153.003 178.147 16,4% 
Centros Universitários 23.925 36.187 51,2% 
Faculdades 62.227 116.499 87,2% 
Centros de Educação 
Tecnológica 

3.320 8.057 142% 

Total 242.475 338.890 39,76%   
Fonte: Elaboração do Autor a partir dos dados dos Censos da Educação Superior do Brasil realizados pelo 
INEP e disponíveis em http://www.inep.gov.br/superior/censosuperior/default.asp 
 
 

Estes percentuais reforçam que as funções docentes nas instituições não-

universitárias crescem significativamente mais do que nas instituições universitárias. É 

quase uma perspectiva malthusiana de crescimento, que deve alertar os pesquisadores 

das Ciências da Educação interessados na docência do ensino superior quanto às 

especificidades decorrentes das condições materiais oferecidas aos docentes, que os 

distinguirão em suas práticas e significados a elas dadas, dependendo do status que a 

IES possui, universitária ou não universitária.  

O índice total de crescimento das funções docentes (39,76%) nas IES por si já é 

elevado, considerando o pequeno espaço de tempo, menos de uma década. Isto me 

chama a atenção para questionar: quem são? De onde vêm? O que os trouxe à docência? 

Quais saberes possuem? Onde aprenderam a ser professores? Perguntas muito próximas 

às minhas questões de pesquisa e desencadeadas também por saber que não existe uma 

política de formação docente para a educação superior instituída no país, tampouco 

indícios para o desenvolvimento, como relatei quando fiz o levantamento da produção 

acadêmica na área. Quais serão os reflexos de tantas inexistências? 

Acredito que, se há aumento do número de funções docentes é porque, sem 

dúvida, houve aumento do número de matrículas na educação superior do Brasil. Os 

dados censitários demonstram que, em 2002 foram registradas 3.479.913 matrículas e 

que, no ano de 2008, um total de 5.080.056 matrículas, o que resultou num crescimento 

da ordem de 46%.  Este percentual evidencia um descompasso entre o crescimento do 
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número de professores e o de alunos. O que isto significa? Quais impactos podem 

provocar na formação? E na prática do professor? O que impulsionou este aumento no 

número de matrículas? Novas exigências do mundo do trabalho? Novas expectativas 

dos jovens? Acredito que não se pode negar que transformações sociais estão 

acontecendo e que estas estão desencadeando transformações não só perfil, mas na 

identidade dos alunos, dos professores e da função docente. 

Os dados apresentados permitem observar que o Sistema da Educação Superior 

no Brasil está estruturado em dois grandes blocos: o bloco das instituições públicas e o 

bloco das instituições privadas. Dentro de cada um deles existem categorias previstas na 

LDB 9.394/96. Cumpre assinalar que nas IES Públicas, de acordo com o Censo 2008, 

72,5% dos 119.368 professores são titulados, ou seja, possuem Mestrado e/ou 

Doutorado. As IES públicas são organizadas administrativamente em:  

1) Federais – que são instituições, em geral, marcadas pelo elevado grau de qualificação 
dos seus docentes e, conseqüentemente, pela excelência na produção acadêmica;  

2) as Estaduais – mantidas pelos governos como forma de interiorizar a educação 
superior, muitas delas também com excelente nível de ensino, pesquisa e extensão, mas 
que, tendem a sofrer com o sucateamento dos prédios e com a falta de recursos para 
investimentos na pesquisa8, pois a arrecadação estadual não é suficiente, além disso, a 
criação de algumas destas instituições tem um caráter estritamente eleitoreiro; e 

3) as Municipais – em sua grande maioria faculdades isoladas, instituídas para suprir 
uma necessidade específica de qualificação de mão de obra local.  

As IES privadas detêm 219.522 funções docentes, quase o dobro do número 

existente nas IES públicas, no entanto, apenas 52,8% de seus professores são titulados, 

fato que pode expressar que as condições de trabalho constituem fatores que limitam ou 

impossibilitam a obtenção da titulação pelo professor. Quando se trata das instituições 

privadas, estas são organizadas em:  

1) Particulares – mantidas por grupos empresariais, em alguns casos multinacionais, 
algumas são proprietárias de outras empresas, como supermercados, por exemplo; 
outras surgiram a partir de colégios bem sucedidos, cujos administradores resolveram 
apostar no “filão” do momento; e há também aquelas de propriedade de políticos 
tradicionais. As instituições particulares representam a maior parcela de instituições do 
mercado brasileiro de ensino superior, como vimos nos dados apresentados pelo censo 
de 2002; 

                                                 
8 Exceto o caso do Estado de São Paulo cujo sistema UNESP tem um peso significativo do 
desenvolvimento do Ensino Superior. 
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2) Comunitárias/Confessionais/Filantrópicas  –  instituições geralmente mantidas por 
religiosos ou entidades sem fins lucrativos, com uma certa tradição e que demonstram, 
ao longo da sua história, um compromisso com a sociedade e com a educação. 

 Este cenário é bem propício para o desenvolvimento da concorrência. Para 

sobreviverem, as instituições lançam mão das mais diversificadas técnicas e estratégias 

mercadológicas. A concorrência é explícita entre instituições privadas. A esse respeito, 

porém, Marcovitch (1998, p. 129-130) visualiza a concorrência também entre 

instituições públicas e instituições privadas. Para o autor, esta concorrência contraria os 

interesses nacionais e a oposição dos dois sistemas constitui um grosseiro erro 

estratégico: 

É preciso que se discuta a complementariedade entre eles. (...) 
É evidente que a universidade pública não conseguiu 
acompanhar a demanda de cursos de graduação. Mas também a 
lógica do ensino privado tem limitado o florescimento da 
pesquisa.  

 

Para Bosi (2000, p.17) a enorme propaganda que as universidades-empresa estão 

fazendo nas capitais dos estados e até nas cidades médias e menores do interior atesta o 

grau de concorrência do respectivo mercado. Gostaria de registra que, guardadas as 

devidas proporções, as IES públicas também se lançaram nos outdors e na mídia 

televisiva, radiofônica e digital, em âmbito regional, para atrair candidatos aos seus 

processos de seleção e/ou divulgar suas ações extensionistas e de pesquisa. E em âmbito 

nacional, o governo federal investe milhares de reais para divulgar os programas do 

sistema federal de educação superior. A busca pela competitividade pode ameaçar a 

qualidade e degradar o ensino no afã de torná-lo mais acessível ao consumidor-cliente 

(o aluno). Essa idéia é confirmada e afirmada por um “dono” de faculdade no Rio de 

Janeiro: 

(...) a McDonald’s do curso superior. Com franquias em quase 
todo o Rio de Janeiro, serviço rápido e diploma para todos os 
bolsos, é a universidade particular que mais cresce no estado. 
Em três décadas de funcionamento, transformou os 166 alunos 
em 90 mil. (MONTENEGRO, 16 nov. 2001) 

  

A tendência de transformação do processo produtivo brasileiro, impulsionada 

pela nova ordem internacional, e a necessidade de inserção do Brasil na economia 

mundial obrigam a aproximação dos setores produtivos aos centros elaboradores do 

conhecimento, isto é, às universidades e aos institutos de pesquisa do governo, em face 

da centralidade ocupada pela ciência e pela tecnologia em meio às vantagens 
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comparativas no acirrado mercado mundial. A aproximação entre setores produtivos e 

educacionais, fruto da racionalidade instrumental, utilitária e tecnológica que englobou 

todas as dimensões da vida, inclusive a cultura, parece ser um fato irreversível neste 

estágio de desenvolvimento do capitalismo mundial. 

Enfim, minha dissertação de Mestrado, Cunha (2005), expôs o processo de 

expansão e a nova configuração da Educação Superior no Brasil, à época, como sendo 

uma resposta aos apelos da utopia neoliberal (Bourdieu, 1998) que, segundo Sguissardi 

(2000, p.14), responde às “recomendações” que o Banco Mundial fez para a Educação 

Superior dos países em desenvolvimento, por meio do documento La enseñanza 

superior: las lecciones derivadas de la experiência (1994) e do The financing and 

management of education: a status reportt on worldwide reforms (1998). Entre as 

recomendações estão: fomentar a maior diferenciação das instituições, incluindo o 

desenvolvimento de instituições privadas; redefinição da função do governo no ensino 

superior; proporcionar incentivos para que as instituições diversifiquem as fontes de 

financiamento, por exemplo, a participação dos estudantes nos gastos e a estreita 

vinculação entre o financiamento fiscal e os resultados. Estas recomendações 

provocaram mudanças e vêm sendo traduzidas nos dias atuais em políticas de regulação, 

novos programas governamentais de financiamento para a Educação Superior e fomento 

às modalidades alternativas de educação superior, como por exemplo: a criação do IGC 

– Índice Geral dos Cursos e do ENADE – Exame Nacional de Desempenho de 

Estudantes; o PROUNI – Programa Universidade para Todos e; a UAB – Universidade 

Aberta do Brasil. 

Como constata Severino (2008), estas novas proposituras resultantes de 

mudanças na legislação, de planos gerais e programas específicos, foram semeadas no 

final da década de 1990 e estão dando um novo embalo à dinâmica social e à vida dos 

jovens, despertando aspirações e criando realidades e possibilidades outrora 

inimagináveis. Não se pode negar que todas estas transformações estão articuladas em 

torno de um projeto político-educacional orgânico e chegam sempre embaladas num 

discurso retórico em defesa da qualidade do ensino e da excelência da educação, e dos 

decorrentes corolários: a democratização da sociedade, a realização da cidadania, a 

melhoria de vida para seus destinatários diretos e indiretos, a inclusão no mercado de 

trabalho. 

É incontestável o expressivo salto quantitativo da Educação Superior do Brasil 

na primeira década dos anos 2000, um marco na história da educação e da juventude 
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brasileira. Nunca na história do Brasil vimos um contingente tão grande e, ao mesmo 

tempo, tão heterogêneo e representativo de jovens ingressando na Educação Superior. 

No entanto, esse marco histórico traz consigo as influências dos padrões de cultura, 

comportamento e educação, sedimentados no final do século XX e do segundo milênio. 

O Brasil já previa a reforma da educação superior desde a Constituição de 1988 e da 

LDB 9394/96. Era uma questão que estava latente e que ganhou notoriedade nos 

debates junto à sociedade civil e instâncias político-partidárias sobre que modelo de 

educação o país desejava e ainda deseja ter.  

É prudente, contudo, questionar as fronteiras dessa nova realidade. O que existe 

do outro lado? Uma lógica perversa de mercado que, ao mesmo tempo, possibilita o 

acesso à escolarização, mas numa perspectiva neodarwinista, como sugere Bourdieu 

(1998), não garante espaços ocupacionais para todos e espera que apenas os “melhores” 

e “mais adaptados” sobrevivam à competição? As condições materiais sob as quais o 

ensino se desenvolve são equânimes independentes do status social do curso, do turno, 

da região do país? E os professores para todo este contingente têm qualificações e 

condições materiais, por exemplo, acesso à produção cultural e literária similares?  E os 

currículos contemplam as diferentes especificidades étnicas e, ao mesmo tempo, 

garantem o acesso às epistemologias universais? Ainda se pode perceber a dicotomia 

entre as escolas superiores de “primeira linha”, altamente seletivas e concorridas, 

idealizadas pelas elites culturais, políticas e econômicas do país e as escolas superiores 

periféricas e emergentes? Estariam todos os jovens podendo escolher entre ingressar 

numa instituição universitária (para acessar também a pesquisa e a extensão) ou 

ingressar numa instituição não universitária? Como apresentei na epígrafe deste 

capítulo, o ensino superior, parafraseando Kourganoff (1990), precisa garantir, ao 

mesmo tempo, a quantidade e a qualidade, o acesso à técnica e à cultura, o 

enriquecimento cultural permanente e o saber instrumental, enfim, a “alma” e a matéria. 

Estas questões são postas, também, de maneira mais sutil por um grupo de 

intelectuais brasileiros, editores da Revista Educação & Sociedade que, na contramão 

desse percurso histórico, converge sua produção no sentido de discutir o dilema 

hamletiano que ronda a universidade como um bem público: reformar-se e/ou render-se 

às exigências da mercantilização do conhecimento e da deserção do Estado de seu papel 

de principal patrocinador e mantenedor da educação superior? Lembram, no editorial, 

que: 
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Em todas as épocas, em especial, a partir da revolução burguesa, a 
universidade reagiu ou obedeceu às premências de seu tempo 
histórico. Para conformar-se às necessidades da Revolução Francesa, 
tornou-se profissionalizante, napoleônica. Para responder às 
exigências do desenvolvimento científico da Prússia, tornou-se 
universidade de pesquisa, humboldtiana. Para fazer frente à 
democratização do acesso em países de rápido desenvolvimento ao 
final do século XIX e início do século XX, tornou-se a universidade 
de massas, adotando múltiplos modelos, como ocorre, desde então, 
por exemplo, nos EUA. (Sguissardi et al, 2004, p. 647) 

 

À primeira vista, parece-nos que os editores da revista são favoráveis aos 

mecanismos de regulação da educação superior por parte do mercado, porém, a questão 

precisa ser analisada sob ótica sociológica. A reforma é entendida como um “mal 

necessário”, pois nos processos de socialização o indivíduo se adéqua às novas 

demandas sociais que podem gerar novos comportamentos, novas visões de mundo e, 

dialeticamente, as instituições se transformam também, conforme já foi discutido no 

primeiro capítulo.  

Para otimizar as discussões sobre a educação superior do Brasil na 

contemporaneidade, destaco, de forma pontual, aspectos práticos dessas políticas aqui 

no Brasil. O primeiro, representado como uma dimensão da “universidade na 

penumbra”, termo apresentado por Gentili apud Trindade (2001, p.21): “(...) é a 

privatização crescente do ensino superior. O Brasil figura como o exemplo mais 

perverso da hegemonia do setor privado (2/3 do total de matrículas)”. E prossegue o 

próprio Gentili: 

 

O crescimento da oferta privada tendeu a se beneficiar triplicemente 
da crise que atravessa a universidade pública: por um lado, 
canalizando e captando para si boa parte do aumento da demanda 
pela educação superior; por outro lado, desfrutando das vantagens 
oferecidas por administradores que, mediante regulação 
pseudoliberalizadora, autorizam a criação de dezenas de novas 
instituições, transformando a educação superior em um verdadeiro 
(super)mercado de títulos e cursos; finalmente, beneficiando-se, no 
que respeita a algumas dessas instituições, de recursos financeiros 
diretos ou indiretos, concedidos por governos que, sistematicamente, 
demonstram mais generosidade com o lobby empresarial que controla 
a educação superior privada, do que com os reclamos da comunidade 
acadêmica que atua nas instituições públicas (GENTILI apud 
GENTILI, 2001, p.99) 

 

O segundo aspecto é a educação superior aligeirada via realização das novas 

modalidades de cursos apresentadas pela LDB 9.394/96. Os cursos superiores de 
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tecnologia, também conhecidos como tecnólogos, cuja duração é menor que a dos 

tradicionais cursos superiores de licenciatura e bacharelado, estão sendo proliferados 

pelo país, a partir da interpretação do encurtamento do tempo de escolarização. Claro 

que, a demanda existe e é decorrente de um exercício matemático simplificado, no qual 

muitos estudantes contabilizam que, em apenas dois anos poderá ter um certificado 

equiparado ao diploma de graduação. Acredito que é uma disfunção da proposta dos 

cursos tecnológicos. O interessante é que não apenas na graduação, mas na pós-

graduação, também está existindo uma crescente banalização dos cursos Lato Sensu, 

que estão sendo comercializados à la carte. 

O terceiro aspecto surge com a regulamentação e regulação da Educação à 

distância para os níveis de graduação e pós-graduação. No início da regulamentação os 

“mascates da educação” e grandes grupos de capital estrangeiro, com a assessoria de 

intelectuais renomados do país, estruturaram seus projetos, assessorados, encaminharam 

ao MEC, e receberam autorização para o funcionamento. Algumas instituições privadas 

chegaram a anunciar que possuíam mais de 100.000 alunos. Nos dias atuais, o setor 

público lidera esta oferta de vagas e cursos, porque criou a Universidade aberta do 

Brasil – UaB e a utiliza principalmente para suprir duas lacunas educacionais históricas: 

a formação de professores e a formação de gestores públicos. A UaB oferece 

praticamente todas as licenciaturas nesta modalidade e bacharelados na área de gestão 

pública, todos estes cursos são oferecidos em parceria com as universidades públicas. O 

Brasil é líder mundial em tecnologias para a Educação à distância  

Dias Sobrinho (2003) lembra que as tendências mais notáveis que estão 

ocorrendo no âmbito da educação superior no Brasil, nestes últimos anos, coincidem, 

em grande parte, com o que se verifica em muitos outros países de distintas regiões, 

guardadas as especificidades e formas peculiares nas respostas oferecidas a problemas 

comuns. Em suma, as reformas da educação superior estão produzindo os seguintes 

efeitos: privatização; considerável aumento de matrículas estudantis; significativos 

investimentos; diferenciação institucional; diversificação de fontes de recursos; maior 

controle do Estado quanto aos resultados por meio do desenvolvimento de instrumentos 

de avaliação; demanda crescente por professores; fortalecimento dos grandes grupos 

educacionais; aparecimento de novos cursos e novas modalidades; interiorização das 

IES; aumento da escolarização em nível superior e saturação de profissões decorrente da 

superpopulação estudantil de cursos que demandam baixo investimento.  
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Um dos cursos superiores que mais cresce em conseqüência de vários fatores e 

principalmente da formação generalista que propõe é o curso de Administração. A 

expansão é um fenômeno que vem ocorrendo exponencialmente desde o surgimento do 

curso, como mostram os resultados dos censos da educação superior. É certo que, no 

início, estava ligada ao espírito nacional desenvolvimentista, posteriormente à 

internacionalização da economia e, nos dias atuais, justificado pelo baixo investimento 

financeiro para a abertura do curso e sendo a educação superior o filão mercadológico 

do início do século XXI, esse curso passou a ser a “vedete do momento”. 

2.2 O ENSINO DE ADMINISTRAÇÃO: IDENTIDADE E TRAJETÓRIA 

A apresentação do ensino de Administração neste trabalho tem a intenção de 

evidenciar a natureza epistemológica do campo e demonstrar que a trajetória do curso 

no sistema educacional brasileiro impacta na construção da identidade, não só do 

profissional formado, como também do professor que atua na docência. A demonstração 

da história sobre a constituição do ensino de Administração no Brasil reforça elementos 

da hipótese norteadora deste trabalho, bem como do quadro teórico a partir do qual a 

pesquisa se desenvolve.  

Apresento, na seqüência, que a identidade do curso vai sendo contornada pelas 

demandas políticas e sociais e isto explica a forma como se constitui a trajetória que 

recebe influências do macrocontexto (internacional), mas para atender a uma demanda 

local. Há que se lembrar, ainda, que este é um curso com expressiva expansão 

quantitativa no Brasil, conforme estudo anteriormente realizado por mim (Cunha, 2005) 

e os dados comparativos entre os Censos da Educação Superior dos anos 2002 e 2008, 

apresentados na Tabela 3, a seguir. Esta expansão gera, conseqüentemente, uma grande 

demanda por professores.  

Tabela 3 – Comparação de índices sobre o curso de Administração no 

Brasil nos anos 2002 e 2008 

Tipo de IES Censo 
2002 

Censo 
2008 

Crescimento 
% 

Nº Cursos 1.211 1.809 57% 
Matrículas 454.438 714.489 57% 
   Universidades 168.273 240.156 42,7% 
   Centros Universitários 68.855 98.581 43% 
   Faculdades 216.571 375.121 73,2% 
  Centros Tecnológicos 739 631 -14,6%* 
Fonte: Elaboração do Autor a partir dos dados dos Censos da Educação Superior do Brasil realizados pelo INEP e disponíveis em 
http://www.inep.gov.br/superior/censosuperior/default.asp 
* Este índice se apresenta negativo porque nesse período os Centros Tecnológicos passaram a assumir sua vocação que é o 
oferecimento de cursos Tecnológicos transferindo para as demais IES os cursos de bacharelado. 
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Segundo os dados comparativos da Tabela 3, os indicadores do número de 

cursos de Administração e de matrículas revelam o mesmo percentual de crescimento, 

57%, que é superior em 11% quando comparado ao crescimento das matrículas no 

ensino superior como um todo, que foi de 46% para o mesmo período, conforme dados 

oriundos da Tabela 2. Importante ressaltar que esses números da Tabela 3 poderiam ser 

maiores se tivesse considerado a família dos cursos de Gerenciamento e Administração, 

que engloba, além da Administração, mais 29 cursos correlatos, também denominados 

de ênfases. Não me surpreende ver que o maior aumento do número de matrícula 

acontece nas faculdades, porque são IES, cujas exigências legais para funcionamento 

são menos robustas. O reflexo desse crescimento se dá, justamente, no aumento também 

significativo de funções docentes nesse tipo de IES. Numa reflexão radical e, em certa 

medida, preconceituosa, no sentido estrito dos termos, por indução e conhecimento de 

alguns campos empíricos da docência no ensino superior, seria possível dizer que estes 

índices geram um cenário pouco otimista e propício para o desencadeamento de 

situações favoráveis à precarização do trabalho docente.  

Antes de propor uma última análise quase silogística dessa situação, para 

explicitar a relação com meu objeto de pesquisa quero trazer à tona um outro índice do 

Censo que até aqui não foi mencionado: a relação matrículas/função docente, ou seja, a 

proporção de alunos por professor. No Censo de 2002 esta relação era de 15,3 

alunos/função docente, considerando apenas as 227.844 funções em efetivo exercício. 

Em 2008 esta relação subiu para 15,8 alunos/função docente, calculada a partir de 

321.493 professores em efetivo exercício. O índice apresentou um pequeno crescimento 

porque o número de funções docentes cresceu proporcionalmente ao número geral de 

matriculas na educação superior do país. 

Fazendo a operação matemática inversa, ou seja, índice/matriculas apenas para o 

curso de Administração é encontrado o número de funções docentes necessárias para 

atender ao contingente, só lembrando que, esse é o número de acordo com o índice 

nacional e não do curso, porque inexiste este dado no censo. Quero com esta simulação 

mostrar que o número de funções docentes para suprir as matrículas do curso de 

Administração precisaria aumentar, se aplicasse o índice de 15,8%, haja vista que, nesse 

período, enquanto no computo geral, as matrículas aumentaram em 46 %, para o curso 

de Administração, o crescimento foi de 57%, conforme dados das Tabelas 2 e 3. Claro 

que esta relação matemática, na prática, não acontece linearmente, como demonstro, 

mas isto acaba revelando algumas questões importantes:  
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a) Simulando com o índice de 2002 – 15,3 matrículas/função docente – seria preciso 
29.702 funções docentes nos cursos de Administração do país; 

b) Simulando com o índice de 2008 – 15,8 matrículas/função docente – este número 
sobre para 45.221 funções docentes; 

c) Em números absolutos haveria uma demanda por 15.518 novas funções docentes; 

d) Pela simulação, o número de funções docentes no curso de Administração para 
suprir a demanda seria também 10% maior que no contexto geral. 

Será que nesse período de apenas seis anos (2002-2008) o Brasil formou este 

contingente de professores para a docência no ensino superior de Administração? Isto 

em condições ideais mínimas de titulação que é o Mestrado e sabendo que, de acordo 

com dados da CAPES, agora em 2011 existem apenas 71 cursos de Mestrado em 

Administração no país? De onde vieram os professores que atenderam essas novas 

260.051 matrículas? Qual formação desses professores? Não estou nem perguntando o 

que pensam da docência, o que fazem em sala de aula, quais suas concepções didático-

pedagógicas, e se ao menos escolheram a docência ou “caíram de pára-quedas” e 

simplesmente “estão professores”. 

A partir dessa análise posso fazer algumas constatações que corroboram minha 

hipótese de pesquisa:  

a) existe um número significativo de professores atuando no ensino de Administração 
sem titulação; 

b) existe uma significativa parcela de professores oriundos de outras áreas e outras 
formações;  

c) a proporção aluno/professor no curso de Administração deve ser sensivelmente 
maior que em outros cursos de graduação;  

d) os professores que atuam no ensino de Administração aprendem a ser professores 
sendo; e) muitos dos professores que atuam no curso de Administração estão na 
profissão não por uma escolha e sim por que existe demanda.  

Enfim, são questões subjacentes que careceriam de uma atenção específica e que 

me ajudam, neste momento, a reforçar inquietações e preocupações relacionadas aos 

impactos que a expansão do ensino superior e, especificamente, dos cursos de 

Administração causam na docência, na vida dos alunos e no sistema social. 

Resgatando a história do ensino superior de Administração no Brasil, Andrade 

& Amboni (2002) afirmam que o ensino de Administração passou por dois períodos 

históricos marcados pela aprovação dos currículos mínimos: os anos de 1966 e 1993. 

Acrescento um terceiro e importante momento que adéqua o curso às novas concepções 
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de organização do Ensino Superior no Brasil que foi a aprovação das DCN – Diretrizes 

Curriculares Nacionais – para o curso de Administração em 2004, com alteração em 

2005. Não podendo ser diferente, quando da elaboração do currículo mínimo do curso é 

interessante destacar que o contexto político-econômico influenciou no perfil do 

egresso, na ideologia impregnada no currículo e na prática dos professores ao longo da 

curta história desse curso superior no Brasil. 

As atuais Diretrizes Curriculares Nacionais para o curso de graduação em 

Administração, bacharelado, instituídas pela Resolução nº 4 de 13 de julho de 2005, que 

alteraram a Resolução nº1 de 02 de fevereiro de 2004, refletem o debate amplo 

provocado pelo Conselho Federal de Administração e suas regionais e a ANGRAD – 

Associação Nacional dos cursos de Graduação em Administração – no tocante o resgate 

da unidade política e profissional do curso. Isto porque, na tentativa de se tornarem 

atraentes e vencerem a competição decorrente da expansão do ensino superior no Brasil, 

as IES começaram a propor novos cursos e habilitações. Conforme essa Resolução 

(Brasil, 2005), o país chegou ao absurdo de serem diagnosticadas 2500 habilitações e o 

curso receber aproximadamente 240 denominações. É uma das principais conquistas a 

eliminação das habilitações e o retorno da denominação única do curso como 

Bacharelado em Administração. A resolução apenas possibilita que, em decorrência das 

especificidades e demandas sociais da região na qual o curso está situado, haja, ao final, 

o que vem sendo chamado de Linhas de Formação, mas que só aparecerão no corpo do 

Projeto Pedagógico e jamais na nomenclatura do curso. 

Importante destacar, antes de falar mais especificamente da história do curso, 

que atualmente as DCN preconizam em seu terceiro artigo, que o Curso de Graduação 

em Administração deve ensejar, como perfil desejado do egresso, capacidades e 

aptidões relacionadas às diversas possibilidades presentes ou emergentes do campo de 

atuação do administrador, a saber: compreender as questões científicas, técnicas, sociais 

e econômicas da produção e de seu gerenciamento, observados níveis graduais do 

processo de tomada de decisão, bem como para desenvolver gerenciamento qualitativo e 

adequado, revelando a assimilação de novas informações e apresentando flexibilidade 

intelectual e adaptabilidade contextualizada no trato de situações diversas. 

Segundo o texto das DCN é esperado que o egresso em Administração, após 

integralizar o currículo desenhado pela IES e cujos “(...) conteúdos revelaram inter-

relações com a realidade nacional e internacional segundo uma perspectiva histórica e 

contextualizada” (Brasil, 2005a, p.2), revele as habilidades e competências a seguir 
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enumeradas, aplicando-as no âmbito das organizações e do meio, através da utilização 

de tecnologias inovadoras:  

 

Art. 4º O Curso de Graduação em Administração deve possibilitar a 
formação profissional que revele, pelo menos, as seguintes 
competências e habilidades: 
I – reconhecer e definir problemas, equacionar soluções, pensar 
estrategicamente, introduzir modificações no processo produtivo, 
atuar preventivamente, transferir e generalizar conhecimentos e 
exercer, em diferentes graus de complexidade, o processo da tomada 
de decisão; 
II – desenvolver expressão e comunicação compatíveis com o 
exercício profissional, inclusive nos processos de negociação e nas 
comunicações interpessoais ou intergrupais; 
III – refletir e atuar criticamente sobre a esfera da produção, 
compreendendo sua posição e função na estrutura produtiva sob seu 
controle e gerenciamento; 
IV – desenvolver raciocínio lógico, crítico e analítico para operar com 
valores e formulações matemáticas presentes nas relações formais e 
causais entre fenômenos produtivos, administrativos e de controle, 
bem assim expressando-se de modo crítico e criativo diante dos 
diferentes contextos organizacionais e sociais; 
V – ter iniciativa, criatividade, determinação, vontade política e 
administrativa, vontade de aprender, abertura às mudanças e 
consciência da qualidade e das implicações éticas do seu exercício 
profissional; 
VI – desenvolver capacidade de transferir conhecimentos da vida e da 
experiência cotidianas para o ambiente de trabalho e do seu campo de 
atuação profissional, em diferentes modelos organizacionais, 
revelando-se profissional adaptável; 
VII – desenvolver capacidade para elaborar, implementar e consolidar 
projetos em organizações; e 
VIII – desenvolver capacidade para realizar consultoria em gestão e 
Administração, pareceres e perícias administrativas, gerenciais, 
organizacionais, estratégicos e operacionais. (Brasil, 2005a, p. 2) 
 

 
A decisão de apresentar aqui, integralmente, as habilidades e competências 

estabelecidas pelas DCN e esperadas no perfil profissional dos egressos do curso de 

Administração teve por objetivo reforçar neste texto a complexidade e a seriedade 

presentes na formação de um Administrador, decorrentes da abrangência de 

possibilidades de atuação. Estas habilidades e competências devem estar bem claras no 

momento de discussão e elaboração do projeto pedagógico do curso nas IES, bem como 

precisam ser conhecidas e apropriadas pelos professores que atuam nesse curso, para 

que vejam a responsabilidade que envolve a formação de um administrador preparado 

para os desafios da profissão e consciente de sua atuação profissional. 
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Os professores que atuam no curso de Administração são conhecedores das 

Diretrizes Curriculares Nacionais para o curso de Administração? E mais, são 

conscientes e engajados ao ponto de conseguirem identificar e explicitar como suas 

disciplinas e suas atuações docentes contribuem para o desenvolvimento dessas 

competências e habilidades? O projeto pedagógico do curso consegue extrapolar as 

páginas, materializar-se e efetivar-se nas ações lideradas pelos professores no exercício 

cotidiano da docência? E as IES, nas pessoas de seus dirigentes, por exemplo, o 

coordenador do curso de Administração, conseguem organizar ações, promover 

atividades e fomentar, entre os professores, a realização de intervenções pedagógicas 

que contribuam para a integralização do currículo?  E os alunos, são informados e 

conscientizados de que, ao longo da formação, precisam perseguir o desenvolvimento 

dessas habilidades e competências? Estas são, também, questões provocativas, que 

podem não ser respondidas nesta pesquisa, mas deveriam inquietar todos aqueles 

envolvidos na formação de administradores, inclusive a própria sociedade civil e as 

entidades de classe representativas dos administradores. 

Penso que inquietações como estas foram geradoras e nortearam os debates e 

discussões que antecederam a instituição das Diretrizes Curriculares Nacionais para o 

curso de Administração. A experiência acadêmica no campo da Administração me 

mostrou situações nas quais algumas IES, no afã da expansão, “sazonalizaram” o curso, 

seja por meio de habilitações muito específicas de uma região, seja por meio da criação, 

nos seus projetos pedagógicos, de disciplinas “modernosas”, cuja nomenclatura era 

atrativa, no entanto, muitas vezes, pelo ineditismo ou pela especificidade, não existia 

profissional para ministrá-las. Para não “inchar” o currículo e, obviamente, onerar o 

aluno nas IES privadas, disciplinas clássicas tiveram suas cargas horárias reduzidas e, 

por vezes, até eliminadas. Ocorreu que muitos egressos saíram do curso sem saber a 

epistemologia da profissão e alguns fundamentos que deveriam ser, minimamente, 

garantidos pelas IES. 

É muito louvável a instituição das diretrizes, porque hoje, inicialmente, só existe 

uma única nomenclatura para o curso – Bacharelado em Administração – e as 

discrepâncias entre currículos nas diferentes regiões do país, desde os mais remotos 

lugares até as capitais, que ameaçavam a formação, foram minimizadas. As DCN 

estabelecem não mais um currículo mínimo, mas quatro blocos de conteúdos, que 

precisam ser levados em consideração quando da organização curricular no projeto 
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pedagógico do curso. Contudo, não existe garantia de que tais conteúdos serão 

efetivados. 

A organização curricular dos cursos de Administração, segundo as DCN (Brasil, 

2005a), precisa contemplar minimamente: a) Conteúdos de Formação Básica, oriundos 

das áreas que dão fundamentos à Administração, ciências humanas e sociais; b) 

Conteúdos de Formação Profissional, focalizados nas áreas funcionais da 

Administração; c) Conteúdos de Estudos Quantitativos que contribuirão para a 

definição e utilização de estratégias e procedimentos inerentes à Administração; d) 

Conteúdos Complementares relacionados, principalmente, ao enriquecimento da 

formação e sua transversalidade para que o profissional tenha bases que o permitam 

atuar interdisciplinarmente. 

Não posso deixar de manifestar que as DCN para o curso de Administração 

surgiram num contexto da política nacional no qual se discursava em tom 

descentralização e democracia, no entanto, estava camuflada a intenção controladora e 

re-centralizadora das decisões. À época, como analisa Shiroma, Moraes e Evagelista 

(2002) o governo argumentava que os currículos dos cursos superiores no Brasil eram 

inadequados às carências e necessidades da população escolar, principalmente em 

relação à formação de cidadãos conscientes e aptos a enfrentar as exigências da 

sociedade moderna. Reformar os currículos significava retirar o obstáculo que existia 

para a consecução do programa de ação do governo de Fernando Henrique Cardoso.  

Conforme já assinalado, o entendimento histórico do surgimento dos cursos de 

Administração passa pela compreensão do cenário político-econômico-social do país. 

De acordo com Andrade & Amboni (2002), o ensino de Administração no Brasil tem 

uma história muito curta: iniciou-se no ano de 1952, com a criação da Escola Brasileira 

de Administração Pública. Uma seqüência de acontecimentos antecedeu e até mesmo 

organizou as bases para a criação dos cursos de Administração no Brasil. 

O próprio Manifesto dos Pioneiros da Nova Educação, em 1932, já abordava, 

segundo esses autores, a necessidade da criação de outros cursos superiores, além dos 

tradicionais cursos de Direito, Medicina e Engenharia. Durante a década de 1940, os 

interesses por formar profissionais em Administração ganham contornos mais claros 

porque são intensificadas as demandas por profissionais qualificados, que mantivessem 

funcionando a máquina burocrática do país recém industrializado. Houve em 1943 o 

primeiro Congresso Brasileiro de Economia, no qual emergiram muitos interesses pela 

industrialização do país e a solicitação, junto ao Estado, de pesquisas sobre assuntos 
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econômicos. Nesse cenário surge a Fundação Getúlio Vargas, em 1944, cujo principal 

interesse é o estudo da organização racional do trabalho.  

 Essas condições fizeram o sistema escolar traduzir e atender a demanda latente: 

formação de profissionais para sustentar o processo de industrialização e manter a 

máquina burocrática subjacente. Finalmente surgem os pioneiros: 1) a Escola Brasileira 

de Administração Pública (EBAP), criada no Rio de Janeiro em 1952 pela iniciativa da 

FGV, com o apoio da ONU e da Unesco, especializadas na formação e treinamento de 

especialistas em Administração Pública e; 2) a Escola Brasileira de Administração de 

Empresas de São Paulo(EAESP), criada em 1954, decorrente da parceria da FGV com o 

USAID, vinculada ao mundo empresarial e com objetivo de formar especialistas em 

técnicas modernas de Administração empresarial. A coroação desse movimento 

acontece com a regulamentação da profissão através da Lei nº 4.769, de 9 de setembro 

de 1965, que limitou o acesso ao mercado profissional aos portadores de títulos 

expedidos pelo sistema universitário (ANDRADE & AMBONI, 2002 e COVRE, 1982). 

O ensino de Administração, portanto, está totalmente relacionado ao processo de 

desenvolvimento do país. Ressaltamos que esse desenvolvimento é marcado por dois 

momentos histórico-políticos distintos: o Governo de Getúlio Vargas, cujo traço político 

foi marcado pelo nacionalismo e o governo de Juscelino Kubitschek, caracterizado pelo 

espírito internacionalista de abertura econômica. A esse respeito, Covre (1982) 

caracteriza a implantação e evolução dos cursos de Administração no Brasil como uma 

faceta do desenvolvimento da ideologia neocapitalista, ou seja, do espírito 

modernizante. A mudança e desenvolvimento da formação social brasileira, que 

propiciou as condições e motivações para a criação dos cursos necessários ao 

funcionamento da burocracia, além do curso de Administração.  Ianni (1996) evidencia 

que todo este desenvolvimento foi marcado por uma grande concentração econômica e 

embates concorrenciais entre a indústria nacional e o capital estrangeiro altamente 

competitivo, decorrente da detenção de modernas e racionais tecnologias de gestão. 

Na efervescência desse desenvolvimento, a Reforma do Ensino Superior, pela 

Lei 5.540 em 1968, em pleno regime militar, teve por objetivo, segundo Covre (1982), 

conferir ao sistema universitário uma espécie de racionalidade instrumental, tendo por 

conseqüência o aumento da produtividade do sistema econômico. Nesse contexto, a 

bandeira da democratização do ensino favorece a expansão do ensino superior na 

década de 1970. O governo incentiva a abertura de faculdades particulares, que auxiliam 

a ampliação desse nível de ensino. Por parte da classe média, o acesso ao ensino 



 

78 
 

superior representa a possibilidade de ascensão social e, por parte do Estado, a 

disponibilidade de técnicos especializados, no caso administradores, para atender à 

demanda sócio-econômico-política. No momento o Brasil precisava de Administradores 

para, junto com os economistas, impulsionarem o desenvolvimento urbano industrial. 

Martins (1989) revela que as primeiras instituições de ensino de Administração 

contribuíram para o processo de desenvolvimento do país e marcaram o ensino e a 

pesquisa de temas econômicos e administrativos, fato que as colocou na vanguarda e até 

hoje ocupam uma posição de referência também na pesquisa e pós-graduação.   Destaca 

ainda que em suas gêneses pretendiam criar um novo tipo de intelectual, dotado de uma 

formação técnica capaz de revestir suas ações de conhecimentos especializados, como 

uma estratégia indispensável ao prosseguimento das transformações econômicas 

iniciadas em meados dos anos 1930.  

Em relação à EAESP, desejava formar bons e potenciais candidatos aos cargos 

mais importantes das empresas, relacionados ao funcionamento sócio-econômico e, para 

isso, exigia de sua clientela um bom nível intelectual procedente, segundo Covre (1982, 

p.101) “(...) de grupos de nível sócio-econômico privilegiados ou, pelo menos, participe 

de formas vantajosas de bens culturais”. Para os não privilegiados economicamente, 

mas com os outros atributos, a EAESP mantinha um sistema de bolsas. 

A EBAP e a EAESP, criadas pela FGV, e a FEA são consideradas as instituições 

referências do ensino de Administração no Brasil. Primeiro pelo pioneirismo e depois 

pela forte identidade construída por cada uma delas. É importante ressaltar que os 

momentos históricos nos quais surgem são fatores relevantes. As duas primeiras são 

criadas no momento histórico (década de 1950), no qual o Estado procurou conduzir 

uma política econômica baseada na criação de empresas estatais e empresas privadas 

nacionais, enfatizando o nacionalismo. Já a FEA foi criada em 1963, num momento em 

que as grandes empresas multinacionais haviam se consolidado no mercado interno 

nacional. 

Andrade & Amboni (2002) demonstram que a criação e a evolução dos cursos 

de Administração na sociedade brasileira, no seu primeiro momento, aconteceu no 

interior de instituições universitárias, fazendo parte de um complexo de ensino e 

pesquisa, por isso essas escolas transformaram-se em pólos de referência para a 

organização e funcionamento desse campo. No final da década de 1960, a evolução dos 

cursos de Administração ocorreu, não mais vinculada a instituições universitárias, mas 
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às faculdades isoladas que se proliferaram no bojo do processo de expansão privatizada 

na sociedade brasileira. 

Fatos históricos e políticos das décadas de 1960 e 1970 (Ditadura Militar, 

Modernização do Estado, aceleração do Processo de Industrialização, entre outros) 

refletiram quantitativamente no ensino superior, com uma significativa repercussão no 

ensino de Administração. “Em menos de 30 anos, os cursos de Administração 

alcançaram dimensões significativas. De dois cursos em 1954 passou-se para 31 em 

1967 e 177 em 1973. Os dados mais recentes disponíveis (1978) indicam a existência de 

244 cursos de graduação” (Castro, 1981, p.58). A tabela 4 compila os dados 

apresentados por Andrade e Amboni (2002), Castro (1981) e os Censos da Educação 

Superior dos anos 2002 e 2008, para demonstrar que o crescimento indiscriminado do 

curso de Administração (Cunha, 2005) parece ser histórico e que sempre destoou do 

crescimento do ensino superior em geral. 

      Tabela 4 – Evolução do crescimento do curso de Administração no Brasil 

DÉCADAS NÚMERO DE CURSOS 
Antes de 1960 0002 

1960 0031 

1970 0247 

1980 0305 

1990 0823 

2000 até 2008 1809 

 
Fonte: Elaboração baseada em Castro (1981), Andrade e Amboni (2002) e nos Censos da Educação Superior no 
Brasil de 2002 e 2008, disponíveis em http://www.inep.gov.br/superior/censosuperior/default.asp  
 

 

Um dos aspectos destacados por Andrade & Amboni (2002) na expansão dos 

cursos de Administração é a considerável participação da rede privada nesse processo, 

ocorrida a partir do final dos anos 1970. No início da década de 1980, o sistema 

particular era responsável por aproximadamente 79% dos alunos, ficando o sistema 

público com o restante. Pelos dados do censo de 2008, o sistema particular responde por 

88,7% dos alunos e o sistema público pelos demais. Outro aspecto é que, ao contrário 

das primeiras escolas, que nasceram próximas aos espaços do poder econômico e 

político, as novas escolas, de maneira geral, estão interiorizadas.  

Sobre o crescimento ocorrido no início da década de 1970, Andrade & Amboni 

(2002) destacam que essas novas escolas surgiram a partir da iniciativa daqueles que 

atuavam no setor educacional, aproveitando o momento em que o Estado pós-1964 
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abriu um grande espaço para a iniciativa privada, visando atender à crescente demanda 

de acesso ao ensino de 3º grau. Para os empresários da educação a abertura dos cursos 

apresentava-se vantajosa, uma vez que eles poderiam ser estruturados sem muitos 

dispêndios financeiros.  

Cunha (2005) aponta alguns fatores que favoreceram o surto privacionista e 

expansão indiscriminada de cursos de Administração no período entre 1997 e 2002 

incentivados, inclusive, pelo Estado, entre eles: a falta de condições de expansão da rede 

pública, com incentivo à iniciativa privada que aumentaria a arrecadação do Estado; a 

elevação no número dos egressos da educação básica e não aumento das vagas na 

educação superior pública; a flexibilização da natureza das IES pela Lei 9.394/96 

quando cria novas modalidades como os Centros Universitários que têm autonomia para 

criar cursos, mas não tem os ônus das Universidades.  

Cumpre destacar que os cursos de Administração das IES emergentes, conforme 

assinala Martins (1989) à época, produziu os quadros médios para as burocracias 

públicas e privadas e as escolas pioneiras continuaram produzindo a elite administrativa 

vinculada aos pólos dominantes dos campos do poder político e econômico. Cabe 

perguntar se, nos dias atuais, esta relação permanece a mesma. Fundamentado em todos 

os dados, situações e questionamentos que levantei ao longo deste capítulo, acredito que 

a relação continua a mesma sim. 

A elite intelectual continua buscando as escolas de vanguarda, cuja excelência é 

aferida e ratificada pelos resultados obtidos nos mecanismos de avaliação dos órgãos 

oficiais, denominados pelo INEP de “Indicadores de qualidade das Instituições de 

Educação Superior”, que, recorrentemente, certificam essas IES com selos de 

excelência, a exemplo dos índices do ENADE, do IGC, as notas de recredenciamento e 

os conceitos atribuídos pela CAPES aos programas de pós-graduação. Essas IES fazem 

questão de estampar até em suas logomarcas os conceitos e “estrelas” obtidos nas 

avaliações. 

Os estudantes, por outro lado, vislumbram o ingresso nessas IES como forma de 

distinção e habilitação para a competição profissional, porque consideram que pertencer 

aos quadros discentes delas aumenta sua competitividade. É por isso que ainda existem 

elevados índices de concorrência nos processos seletivos para ingresso, a exemplo da 

carreira na FEA – Faculdade de Economia e Administração da USP, que foi a quarta 

instituição com maior número de inscritos no processo Vestibular 2011, realizado pela 

FUVEST. Outro exemplo é a EBAP – Escola Brasileira de Administração Pública, que 
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foi considerada a melhor IES do país, com maior IGC em 2009, quando obteve 469 

pontos, num contínuo que vai de 0 a 500. 

Para manutenção desse status quo essas instituições investem, não apenas num 

reforçado e exigente processo de seleção, mas em exigências elevadas para a 

permanência e, principalmente, conclusão dos cursos. Não cabe aqui descrevê-las, mas 

estas exigências se propagam também juntos aos professores, que apresentam 

credenciais acadêmicas elevadas, afinal, os indicadores de qualidade das IES 

consideram, entre vários aspectos, a qualidade da produção acadêmica do corpo 

docente. 

Com base nessa realidade apresentada, o ensino de Administração no Brasil é, 

no mínimo, ambivalente e relativamente polarizado entre as IES pioneiras e as IES 

emergentes, cujas condições materiais são discrepantes, e isto certamente impacta em 

formações distintas. Fica a pergunta: para quem e para quê estão sendo formados os 

administradores nessas escolas? Aquele estereótipo do administrador formado para 

grandes corporações, o executivo, fica apenas no plano dos sonhos para os alunos das 

instituições marginais9? É justo para com os alunos? Por que será que, após quase 

cinqüenta anos de história do ensino de Administração, não houve uma irradiação de 

boas escolas formadoras pelo país? A resposta estaria só na organização econômica? 

O momento pelo qual o país passa de crescimento econômico, estabilidade da 

moeda, reconhecimento internacional e redução das dívidas sociais é oportuno para que 

sejam formados bons administradores. Profissionais capazes de atuar em diferentes 

formas organizacionais, como associações de bairros, cooperativas, pequenas empresas 

e outros campos novos à espera de formas organizacionais inovadoras, além do seu 

tradicional campo nas empresas e na máquina estatal. 

Em se tratando do crescimento/expansão do ensino superior os dados 

apresentados ao longo do texto revelam um crescimento vultoso, que não poderia ser 

classificado de desordenado, porque está atrelado a um grande sistema político 

educacional, que regulamenta e regula essa expansão. E por isso pretendo, a partir de 

agora, me debruçar sobre a avaliação. É um tema complexo, que está na centralidade da 

agenda das políticas públicas educacionais e se revela polêmico em diferentes arenas e 

                                                 
9 Denomino aqui de marginais essas novas instituições que estão surgindo no mercado e que não 
estabelecem nenhuma relação de parceria com empresas para fornecimento de mão-de-obra qualificada, 
limitando-se apenas ao ensino, sem ao menos possibilitar ao aluno o contato com o mundo profissional 
corporativo. 
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instâncias. A avaliação é constituída de dispositivos que atingem desde os docentes até 

as instituições e cujos resultados balizam as decisões no sistema.  

Sendo um tema complexo cabe deixar aqui uma reflexão inicial que é o cuidado 

para que, sob o discurso da busca da excelência e da qualidade, a avaliação não seja 

entendida como justificativa ideológica para o exercício de controle e de planejamento 

centralizador. Em relação ao sistema fica a pergunta: apesar de, na maioria das vezes, 

ter sua compreensão reduzida a um mecanismo de controle, a avaliação é realizada 

tendo em vista a melhoria da qualidade, ou está mesmo limitada à lógica da 

racionalidade tecnológica e burocrática que impõe como necessário o controle sobre os 

sujeitos? 

Sob a responsabilidade do INEP, que coordena o sistema de avaliação da 

educação superior do país, são desenvolvidos dispositivos que aferem a qualidade das 

ações das IES e dos atores envolvidos, por meio dos quais, o sistema origina 

indicadores de qualidade das instituições de educação superior.  Este sistema não só 

desenvolve, aplica e tabula os dados das avaliações, fazendo o papel de regulador, como 

também orienta e fomenta, nas instituições, o desenvolvimento de dispositivos de auto- 

avaliação, por isso também é regulamentador. Dedico atenção especial à avaliação 

institucional, porque foi a partir de um instrumento desses que identifiquei os sujeitos 

desta pesquisa.  

 

2.3 AVALIAÇÃO DOCENTE E INSTITUCIONAL: PROCESSO OU REGULAÇÃO 

NA LÓGICA DA EXPANSÃO 

 A prática de avaliação dos sistemas de ensino vem sendo enfatizada desde os 

anos de 1990, cujos processos invadiram o campo escolar com força para criar e 

reforçar uma cultura competitiva entre as instituições e, por vezes, aversão e críticas por 

parte daqueles que operacionalizam o sistema – os professores – haja vista se 

transformaram em protagonistas sob os quais repousa a responsabilidade em relação aos 

fracassos do sistema quando diagnosticados. Em qualquer que seja o domínio de 

atividade humana, a avaliação do desempenho profissional é reconhecida como 

importante para a gestão da qualidade, mas, ao mesmo tempo, revela-se difícil, provoca 

numerosas polêmicas e pode, ao mesmo tempo, gerar efeitos perversos não desejados. 

As polêmicas e os efeitos indesejados poderiam ser minimizados se o processo 

salvaguardasse a congruência entre todas as suas etapas: a elaboração, aplicação e 
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análise dos dispositivos, a preparação e consciência dos sujeitos envolvidos quanto aos 

objetivos do processo, a coerência entre as exigências e critérios avaliativos e as 

condições oferecidas para a realização dos trabalhos objeto de avaliação. Enfim, todas 

as informações obtidas sobre “o que” ou “quem” está sendo avaliado precisam de 

congruência ao longo do processo. Para elaborar estas condições tomei por referência o 

conceito de avaliação apresentado por Ketele (2010, p. 14), segundo o qual, “(...) avaliar 

consiste em recolher um conjunto de informações pertinentes, válidas e fiáveis e em 

confrontar este conjunto de informações com um conjunto de critérios, o qual deve ser 

coerente com um referencial pertinente para fundamentar uma tomada de decisão 

adequada à função visada”.  

Segundo esta definição, Ketele (2010) sugere que o ponto de partida da 

avaliação de professores deve ser os efeitos das práticas e não as práticas propriamente, 

porque a partir dos efeitos é possível remontar ao impacto, não só das práticas de 

ensino, mas também às ações de outros atores e condições implicadas no ambiente. Isto 

resguarda o professor de, simbolicamente, ser o único sentado no banco dos réus e 

supera a visão de que o professor é um objeto cuja avaliação se restringe a um 

juízo/constatação. 

As primeiras avaliações aplicadas nos anos de 1990, a exemplo do PAIUB10 e do 

PROVÃO11, detectaram que o sistema escolar brasileiro estava deficitário e o Estado, 

paulatinamente, foi concebendo os sistemas de avaliação atualmente vigentes: o SAEB 

(Sistema de Avaliação da Educação Básica) e o SINAES (Sistema Nacional de 

Avaliação da Educação Superior). Não entrarei nas especificidades do SAEB porque 

meu interesse nesta pesquisa é a Educação Superior. O SINAES é um sistema 

extremamente complexo e integrado que avalia as IES, os cursos e o desempenho dos 

estudantes sob vários aspectos: ensino, pesquisa, extensão, responsabilidade social, a 

gestão das IES, o corpo docente, as instalações, entre outros. A partir dos resultados 

gera os “Índices de qualidade das instituições de educação superior” dos quais já falei 

anteriormente e que originam a estandardização das IES, baseada em conceitos e pontos 

obtidos em cada um dos diferentes dispositivos. As informações obtidas com o SINAES 

são utilizadas pelos diferentes atores e instituições (os órgãos governamentais, os 

                                                 
10  PAIUB – Programa de Avaliação Institucional da Universidade Brasileira – tinha por objetivo traçar 
um “Raio X” das instituições brasileiras de ensino superior e ocorreu no ano de 1995. 
11 Exame de avaliação aplicado aos alunos egressos do Ensino Superior Brasileiro instituído no ano de 
1996, no governo de Fernando Henrique Cardoso. 
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estudantes, os gestores das IES e o público em geral) para a tomada de decisão, por 

exemplo, a destinação de recursos, liberação de financiamentos, demissões e 

contratações de docentes entre outras já faladas anteriormente. 

Mecanismos avaliativos, tanto internos, quanto externos às instituições foram 

delineados com o intuito de “controlar” e garantir uma “educação de qualidade”.  Há 

uma necessidade de “controle” dos elementos que compõem o sistema e, por isso, é 

imprescindível reconhecer que sempre recai uma responsabilidade maior sobre o 

professorado, pois é quem está na “ponta” do sistema, no dia-a-dia da sala de aula. Esta 

postura de controle tem efeitos mais perversos do que efeitos positivos sobre a 

qualidade de ensino e sobre o desenvolvimento profissional dos professores. Alves e 

Machado (2010) afirmam que a avaliação de desempenho docente deveria ser entendida 

como uma ferramenta que contribui para a reflexão sobre a prática, ou seja, para uma 

autocrítica do trabalho do professor na qual assuma a responsabilidade de refletir 

criticamente sobre a própria ação com o objetivo de reconduzi-la ou melhorá-la devendo 

assumir a própria autonomia dentro do sistema educativo e reconhecer a importância do 

trabalho coletivo e da interação docente na formação dos alunos. 

Há que se perguntar, entretanto, o que significa a avaliação neste contexto e 

considerar a complexidade das questões envolvidas nos processos de avaliação docente. 

A esse respeito, Apple (1999) diz que não se pode deixar de lado questões sociais e 

educacionais facilmente ignoradas, que impedem, numa perspectiva progressista e 

socialmente mais crítica, de avaliar as práticas docentes:   

 

Entre os docentes, também há um sentimento compartilhado de que a 
“avaliação profissional”, com muita freqüência, não só perde de vista 
as complexidades de suas vidas cotidianas e é extremamente 
estressante, como também não está lá para ajudar. Em vez disso, ela é 
frequentemente usada de forma negativa e “desumana”. (Apple, 1999, 
p. 71) 

 

Mesmo sabendo que o exercício docente requer uma série de habilidades e 

conhecimentos, a avaliação, na maioria das vezes, limita-se a critérios 

predominantemente técnicos. Apple (1999) acredita que a maioria dos professores já 

possui habilidades técnicas e que muitos problemas da sala de aula provêm, entre outros 

aspectos de natureza econômica e social, de estudantes alienados que não vêem futuro 

para si mesmos. É neste sentido que ele defende que as razões pedagógicas e sociais 
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para uma avaliação docente não devem ficar reduzidas a simplesmente descobrir se os 

professores estão agindo eficientemente, mas também se deve considerar o contexto 

mais amplo em que trabalham. 

 Cunha (2006a) também evidencia em seus estudos, que a publicização dos 

resultados desses instrumentos de avaliação faz com que as instituições de ensino 

superior, os cursos, os professores e os alunos se mobilizem no sentido de desencadear 

medidas que garantam um desempenho positivo. O resultado obtido nos exames, além 

de terem seus efeitos legais e normativos, passou a expressar uma exteriorização de 

“qualidade”, inserindo-se na estratégia de marketing das instituições, reconfigurando 

suas identidades historicamente construídas. Ao assumir essa condição, as comunidades 

universitárias validam o questionável modelo empresarial para o ensino e diminuem 

suas críticas. 

 Ao contrário de Cunha (1989), Sordi (2005) questiona se avaliação é um 

mecanismo de controle, de competição, de exclusão ou caminho para a construção da 

autonomia, da cooperação, da inclusão. Para esse autor, tais considerações servem para 

deixar claro que a avaliação docente, na forma como atualmente é realizada, pode ser 

parcial e levar à precarização do trabalho docente e talvez acabe sendo um parâmetro 

para classificar os professores como “bons” ou “maus”.  

A avaliação conforme venho apresentando pode assumir várias funções, contudo 

aquelas que são mais importantes, no domínio do ensino, da formação e da educação 

são para Ketele (2010) as funções de orientação, regulação e de certificação. A minha 

crítica é que o sistema, tanto no nível macro – SINAES – quanto no micro – nas CPA 

(Comissões Próprias de Avaliação – instituídas pelos dirigentes em cada IES) parecem 

reduzir as avaliações apenas à sua função de certificação.  

A função de certificação é essencialmente social porque certifica perante as 

instâncias sociais os efeitos ou produtos de uma ação realizada. É expressa por meio de 

toda a maquinaria da qual decorrem os índices de qualidade da educação superior e cuja 

performance institucional garante níveis numa escala estandardizada. No tocante aos 

professores, quando os mesmos se habilitam, nem sempre isso resulta de uma busca 

pessoal por novos conhecimentos, ao contrário, esse movimento acaba sendo decorrente 

do cumprimento de determinadas exigências à ascensão funcional, por exemplo. 
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As outras duas funções da avaliação apresentadas por Ketele (2010), que 

considero geralmente minimizadas e que não ganham tanta repercussão no sistema, são 

a regulação e a orientação. A regulação é uma função essencialmente formativa porque 

serve para melhorar a ação em curso, o que significa possibilitar condições e propor 

estratégias para o desenvolvimento de competências ainda não apresentadas, mas 

desejadas. Pode ser ilustrada quando uma IES passa por um processo de diligência 

emanada do INEP. 

A avaliação com função de orientação prepara para uma nova ação decorrente de 

uma mudança importante provocada após o planejamento dessa reforma, o que significa 

preparar a ação de implementação de uma reforma deliberada e planejada. O meu 

interesse em promover a discussão sobre a avaliação institucional com ênfase na 

avaliação docente neste texto foi intencionado no sentido de evidenciar a limitação que 

as atuais práticas de avaliação docente possuem. É preciso que o sistema e os atores 

assumam uma postura mais sistêmica e menos controladora da avaliação. A maioria dos 

processos de avaliação acaba adquirindo a natureza quantitativa, centrada nas práticas 

do professor e não nos seus efeitos e isto significa, portanto, que avaliar o professor é 

considerar o entorno e os sujeitos envolvidos nos efeitos de suas ações quais sejam: os 

alunos, os colegas, os gestores, as autoridades regionais. A certificação é apenas uma 

das funções da avaliação e não a mais importante, sendo assim, cumpre destacar do 

quão é importante estar junto ao professor, não apenas na aferição dos seus resultados, 

mas durante a ação pedagógica, refletindo sobre os indicadores e, de posse desses, 

redimensionar a prática com vistas à superação do que não foi satisfatório. Isso implica 

um plano de carreira e como sugestão, penso que o professor precisaria ter um coach, 

que segundo as estrutura educacional vigente nas IES do Brasil pode ser exercida pelo 

coordenador dos cursos de graduação que, na maioria das vezes, é consumido pelas 

rotinas e controles da burocracia organizacional e da própria avaliação. 

Destaco que a avaliação ganha forma no discurso dos gestores das Instituições 

de Ensino sob a alegação de ser um mecanismo de aferição e controle da qualidade do 

processo educativo e garantia do cumprimento dos objetivos educacionais. No entanto, 

muitos são os teóricos que escrevem sobre educação e qualidade e que apontam a 

qualidade como uma característica inerente à educação, em especial a educação 

superior. Nas palavras de Sordi (2005): 
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A Educação superior deve ser de qualidade sempre. Qualidade não é 
uma condição que seja facultativa às instituições de ensino. Resta que 
esclareçamos de que qualidade estamos falando e para quem estamos 
construindo um ensino de qualidade. E neste sentido avaliar é 
imperativo. Mas, de que concepção de avaliação estamos falando? 
Para que avaliamos? Incluir/excluir? Controlar/emancipar? (2005, 
p.125) 

  

O conceito e a prática da avaliação nas Instituições de Ensino Superior precisam 

ser compreendidos de maneira articulada e interdependente, bem como há que se 

considerar sua vinculação ao Projeto de Desenvolvimento da Instituição e ao Projeto 

Pedagógico dos cursos, caso contrário a avaliação será compreendida apenas em sua 

função de certificação, negligenciando as funções de regulação e orientação. Isto 

implica perceber a avaliação não apenas na dimensão do mecanismo de observação dos 

sujeitos como objetos. É importante que esteja articulada ao mecanismo de observação 

das condições institucionais, só assim ampliará o seu sentido e cumprirá o que objetiva 

SINAES: melhorar a qualidade da educação superior. 

Tomar consciência sobre o sistema de avaliação na educação superior e suas 

funções é de vital importância para as IES e em relação à avaliação docente não se pode 

negligenciar o questionamento sobre a representatividade que os resultados têm no 

processo de tomada de decisão, já que, por definição, ela é também um ato político: 

 

A decisão de avaliar a avaliação é questão que não pode ser 
subestimada pelos educadores em geral. Um instrumento de avaliação 
é produzido por homens a partir de opções quase sempre políticas, 
mas que ao serem retratadas tecnicamente, parecem ser destituídas de 
todas suas intenções. Logo, pouco tempo se detém analisando as 
forças que concorrem para que uma avaliação tomasse uma direção ou 
outra, intenção dificilmente perceptível na arquitetura de um 
instrumento. Igualmente pouca atenção merecem os efeitos dos 
exames quando as notas obtidas sinalizam aprovação meritosa. Isso 
distorce a importância da interpretação dos significados dos dados. E 
os efeitos dos mesmos na retroalimentação do sistema formativo. 
(Sordi, 2005, p. 127) 

 

Isto significa que mesmo analisados sob criteriosa responsabilidade e disciplina, 

os dados de um processo de avaliação podem não representar e captar a verdadeira 

realidade. Apesar desta grande limitação, mesmo criticando o modelo de avaliação 

docente que prevalece nas IES e que não dá conta de tudo o que o professor faz no seu 
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exercício profissional, tive como ponto de partida para a pesquisa empírica deste 

trabalho, o resultado de um questionário respondido pelos alunos de um curso de 

Administração para avaliar seus professores. À época era o único instrumento de 

avaliação de professores utilizado pela IES. Para responder ao meu problema de 

pesquisa identifiquei doze professores e investiguei, por meio de suas narrativas 

biográficas: suas histórias de vida e os significados que atribuem à docência ao longo do 

processo de socialização profissional. O processo de pesquisa é melhor apresentado no 

próximo capítulo. 

Neste capítulo procurei demonstrar que a docência na educação superior se 

constitui numa trama de fatores de natureza histórica, epistemológica e política, 

entretecida pelas identidades sociais e profissionais. É um campo de muitas práticas, 

muitas regulamentações, muitas exigências, alguns embates e poucas reflexões no que 

tange às condições de trabalho e principalmente à identidade dos sujeitos. Praticamente 

uma “caixa preta” e, como tal, guarda valiosas e decisivas informações. Os vários 

questionamentos ao longo do capítulo, de ordem política, social e ideológica, além dos 

dados oriundos das estatísticas oficiais demonstram que houve um boom, ao longo dos 

menos de cinqüenta anos do curso de Administração no país, no número absoluto de 

IES e de toda a maquinaria subjacente: matrículas, cursos, funções docentes. 

Encerro o capítulo apresentando o fato de que toda esta estrutura é controlada 

por um sistema de avaliação ainda precário. Os docentes do ensino superior são 

profissionais que se constituem para formar outros profissionais, ou seja, a docência no 

ensino superior é, também, uma prática de formação de identidades profissionais. Será 

que as pesquisas já deram conta de retratar a identidade docente de professores 

formadores? Penso que ainda há muito para avançar. Será que nós professores do ensino 

superior já conhecemos nossa própria identidade? Estamos conseguindo cumprir a 

nossa função? Retomo Sordi (2005, p. 147), reiterando que há muito que se construir e 

aprender no campo da docência e da avaliação universitária e que “(...) talvez o começo 

seja desaprender que a avaliação é fenômeno técnico e desinteressado”.  
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CAPÍTULO 3 

 

CONTORNOS DA INVESTIGAÇÃO SOBRE PROCESSO DE 

SOCIALIZAÇÃO PROFISSIONAL DE PROFESSORES 

 

La sociologie, pour moi, ne se sépare donc pas facilement de la pratique 
sociale nécessairement réflexive et critique. Et d´abord de la pratique 

d´enquêtes liées à des problèmes d´action, à des engagements sociaux Je 
désigne ainsi la manière dont des citoyens, militants, bénévole, 

intellectuels, profissionnels s´efforcent de lier des actions collectives et des 
pratiques individuelles et collectives aux conceptions, connaissances et 

théories concernat le social qui est à la fois rapport social, mode 
d´organisation et relations intersubjectives. Connaître le lien social pour 
contribuer à le trasformer, le restaurer, le réformer, le révolutionner ou 

simplesment le faire évoluer, me paraît être une bonne définition de la 
pratique des sciences sociales, depuis leur création 

(Dubar, 2006, p. 15) 

 

 

 A minha preocupação para escrever este capítulo foi muito grande. Considero-o 

o “coração” de um trabalho de tese e, por isso, pretendo resgatar, brevemente, sua 

história. Antes de ingressar no Doutorado enxergava a escritura de uma tese, ao mesmo 

tempo, como um caminho natural, decorrente da escolha pela carreira acadêmica após a 

conclusão do Mestrado e, um caminho quase inacessível e muito complexo, decorrente 

de um trabalho árduo, quase desumano, de várias leituras sobre epistemologia e 

metodologia da pesquisa. Nas minhas reflexões vinha sempre a lembrança de ECO 

(2002), que li ainda no Mestrado, cuja linguagem simples, despojada e, por vezes, 

prescritiva apresentava o processo de construção da tese sob duas perspectivas: uma 

alquimia e um ritual. Nas minhas reflexões e leituras ao ingressar no Doutorado fui 

perseguido pela necessidade de encontrar meu objeto de pesquisa, sobre o qual deveria 

me debruçar exaustivamente para escrever a tese. Procurei, no inicio dos estudos, 

disciplinas de metodologia, mas não as encontrei e, em meio às inquietações e 

indagações sempre feitas aos professores fui compreender que o percurso do Doutorado 

é o encontro com a teoria e, por meio dela, o encontro com o método. Todas as leituras, 

dos clássicos da educação aos teóricos da nova sociologia, bem como as discussões nas 

aulas e encontros para orientação me ajudaram no amadurecimento do perfil de 
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pesquisador. Após um significativo percurso de leituras tinha nas mãos as teorias, mas 

não tinha claro o objeto para qual deveria “olhar à luz da teoria”.  

Repousava sobre mim o fantasma da tese que, aos poucos, foi sendo esvaído. 

Onde encontrei meu objeto de pesquisa? Na minha prática social. Foi evidenciado a 

partir do momento que consegui problematizar minha realidade sócio-profissional e as 

questões que emergiram da minha trajetória acadêmica me fizeram, aos poucos, lapidar 

o meu objeto. É o que Dubar (2006) fala na epígrafe que escolhi para abrir o capítulo: a 

Sociologia não se separa facilmente da prática social, necessariamente, crítica e 

reflexiva. Uma boa definição para a prática nas ciências sociais está relacionada ao 

conhecimento dos laços sociais para contribuir com sua transformação, restauração, 

reforma, revolução ou simplesmente fazê-los evoluir. Esta uma concepção global da 

sociologia e das ciências sociais, caracterizada por Dubar e que demonstra que os 

contornos desta investigação estão também em consonância com o referencial teórico 

que escolhi e com a linha de pesquisa ao qual meu trabalho está vinculada: Escola e 

cultura – perspectivas das Ciências Sociais 

Não tenho a preocupação em categorizar e/ou estereotipar a natureza 

epistemológica que orienta os procedimentos metodológicos. A descrição dos métodos 

empregados para a definição dos sujeitos envolvidos na pesquisa, a elaboração, 

estruturação e teste do instrumento para a coleta e análise dos dados, responde às 

exigências postas pelos objetivos, questões de pesquisa e pelo referencial teórico.  

 A esse respeito cabe lembrar aqui as palavras de Sautu et al (2005): 

La redacción de los objectivos y la selección de la metodologia del 
proyecto deberán ser coherentes com la perspectiva teórica utilizada. 
Saber que es um marco teórico, cuales son sus partes y el papel que 
desempeña en uma intestigación es fundamental para realizar la tarea 
de comenzar a construirlo, pero a menudo, no basta com esto. (2005, 
p.137) 

 

As orientações teórico-metodológicas advêm de Dubar (1998) que, amparado 

nos processos identitários individuais, propõe como ponto de partida os relatos do 

próprio percurso de um indivíduo por meio de entrevista. Este modelo empírico no 

tratamento da identidade é denominado “Trajetórias subjetivas, lógicas de mobilidade e 

formas identitárias”. A hipótese central desse modelo é a de que, quando o ator, em 

uma situação de entrevista focalizada em si, coloca seu percurso em palavras, permite a 
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construção lingüística de uma ordem categorial do discurso biográfico e lhe confere 

significado social. De acordo com Dubar (1998, p. 14):  

(...) tomar a sério falas sobre si mesmo vindo de um sujeito 
incitado ‘a se narrar’ e entrando num diálogo particular, verdadeiro 
‘exercício espiritual', com um pesquisador capacitado para escutar, 
talvez constitua uma condição sine qua non para um uso 
sociológico da noção de identidade. 

 

 Tomar a fala dos sujeitos em narrativas biográficas é, ainda, segundo Lahire 

(2004), um dispositivo metodológico complicado e singular, porque demanda muito 

tempo do entrevistado e, para isso, ele precisa estar disponível para falar de si mesmo e, 

minimamente, interessado pelo desmembramento dos temas da entrevista.  

Lahire (2004, p.34) ainda evidencia que, nesse procedimento experimental, a 

preocupação do pesquisador consiste em “perguntar a si mesmo em que a (enorme?) 

especificidade emergente dos casos estudados pode influenciar as reflexões teóricas que 

ele pode elaborar a partir dos mesmos”. Este exercício de perguntar a si mesmo é 

dinâmico e simultâneo, inclusive, no momento da entrevista. E ao longo da realização 

das minhas doze entrevistas fui percebendo que este tipo de entrevista é um exercício de 

múltiplos diálogos simultâneos, enraizados na relação física entre pesquisador e 

entrevistado, conforme Figura 1. Sentidos vão sendo adquiridos nas relações 

estabelecidas ao longo da construção da narrativa, não só pelo pesquisador, mas pelo 

entrevistado, que precisa ser incitado por um roteiro bem feito e uma postura dialógica 

do pesquisador – uma postura aos olhos do pesquisado desinteressada, mas à luz da 

sociologia, conectada ao percurso teórico metodológico. No meu caso específico, a 

Figura 1 mostra, também, o diálogo interpessoal na prática social, porque estou imerso 

na mesma realidade. 
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Figura1 – Diálogos pesquisador-entrevistado 

 

Fonte: Elaboração do autor 

 

Como preconiza Dubar (2006), a gênese da pesquisa ocorreu quando, na 

condição de pesquisador, problematizei minha prática social e pude evidenciar o objeto 

e as questões de pesquisa decorrentes. Neste momento recorri ao modelo da 

triangulação, proposto por Brito e Leonardos (2001, p.14), demonstrado na Figura 2 e 

que sugere que a prática de pesquisa tem por objetivo estabelecer um diálogo específico 

entre cada uma das partes e a totalidade do triângulo. No diálogo, segundo as autoras,  

“(...) o pesquisador negociará, ao mesmo tempo, consigo mesmo (com sua 

subjetividade), com a(s) comunidade(s) científicas às quais pertence e com o 

objeto/sujeito de sua pesquisa”. Nesta “negociação” fui delineando e apropriando-me do 

quadro teórico coerente com o problema investigado. O quadro teórico de uma pesquisa, 

conforme aponta Brito e Leonardos (200, p. 22), é construído a partir do “(...) desejo do 

pesquisador de contribuir para a construção do conhecimento pela difusão de suas 

idéias, que refletem, a vitalidade de seu pensamento, a visão epistemológica, o grau de 

abertura e diálogo e indicações sobre sua postura ética”.  
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Figura 2 – Esquema de descrição do processo de pesquisa 

 

Fonte: Brito e Leonardos (2001, p.15) 

A Figura 3, a seguir, traduz o percurso seguido por mim e deixa bem claro que, 

estando o quadro teórico bem definido e apropriado pelo pesquisador, ele orienta a 

elaboração do instrumento de coleta de dados e da grade de análise, permitindo, então, 

que as questões de pesquisa sejam respondidas com rigor e cientificidade, os objetivos 

atingidos e voltados para a prática social visando, no mínimo, conforme Dubar (2006), 

fazer a prática social simplesmente evoluir. Uma vez atingidos os objetivos da pesquisa 

percebo que haverá um retorno à prática social, no entanto, como não é parte da 

pesquisa e porque não se dará imediatamente, tive o cuidado de representar essa etapa 

por um pontilhado. 

Figura 3 – Itinerário da pesquisa 

 
Fonte: Elaboração própria 
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3.1 DELINEAMENTO DA PESQUISA EMPÍRICA 

A pesquisa foi desenvolvida numa Universidade Privada de natureza 

confessional, onde semestralmente é aplicada a Avaliação Institucional, na qual alunos e 

professores podem demonstrar suas percepções sobre a instituição e sobre o processo 

pedagógico respondendo, virtualmente, a um questionário. Este questionário é 

disponibilizado no AVA – Ambiente Virtual de Aprendizagem durante duas semanas e, 

todas as vezes que o aluno faz o login no ambiente, uma janela informando sobre a 

avaliação é aberta. Enquanto o aluno não responder o questionário, sempre que logar ao 

sistema aparecerá a janela informando que a avaliação ainda não foi respondida. 

Expirado o prazo, o sistema deixa de emitir a mensagem e os alunos que não 

preencheram não terão ônus algum, porque a adesão é voluntária. A instituição, porém, 

investe em campanhas no site, como também fisicamente com banners localizados em 

suas dependências. Existe um apelo aos professores para que reforcem, durante as aulas, 

a importância do preenchimento da avaliação, com o intuito de “contribuírem para a 

melhoria do curso”. Os alunos, especificamente, avaliam os professores mediante 

critérios preestabelecidos.  

A pesquisa teve como ponto de partida os dados produzidos na avaliação 

docente no segundo semestre de 2008, no curso de Administração. O instrumento, de 

natureza classificatória, continha o nome dos professores do aluno naquele semestre e 

oito afirmações, segundo as quais o aluno deveria classificar cada professor numa escala 

de cinco níveis (Muito Bom, Bom, Regular, Ruim, Muito Ruim). As afirmações eram as 

seguintes:  

� Apresentação do conteúdo, bibliografia e formas de avaliação 

� Indicação de bibliografias e materiais de apoio 

� Pontualidade no início e término das aulas 

� Relacionamento e respeito do professor com a turma 

� Clareza das explicações dadas em sala de aula 

� Organização e seqüência lógica na exposição dos conteúdos 

� Atenção dispensada aos alunos 

� Clara definição dos critérios de avaliação do aluno. 
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� Devolução e discussão de provas e trabalhos corrigidos. 

Não posso deixar de fazer uma crítica e já propor uma oportuna reflexão, 

baseado nas discussões do capítulo anterior, em relação a esses critérios. Demonstram-

se insuficientes e contaminados de subjetividades, limitando a avaliação do professor às 

suas práticas e não aos efeitos delas. De qualquer maneira, se os critérios fossem outros, 

que realmente apresentassem os efeitos das práticas dos professores, estariam os alunos 

preparados para respondê-los? Ou ainda: como elaborar um questionário para os alunos 

que colhesse informações sobre os efeitos das práticas dos professores, mas que fosse 

objetivo, acessível e compreensível, sem perder a complexidade? A pista que tenho é a 

de levar em consideração que todas as práticas dos professores estão vinculadas a um 

projeto pedagógico e à formação de um profissional em nível superior, logo, as 

disciplinas devem estar articuladas a esses propósitos e, conseqüentemente, as práticas 

dos professores precisam causar efeitos relacionados a eles.  

Com o término da avaliação, os dados são encaminhados para uma empresa 

especializada em leitura eletrônica, que transforma os resultados em planilhas 

individuais baseada na escala de Likert12. Os resultados, após tabulados e apreciados 

pelo corpo diretivo do curso de Administração, são encaminhados individualmente aos 

professores.  

 O curso de Administração investigado está situado no Centro de Ciências 

Sociais Aplicadas e vinculado ao Programa de Pós-graduação em Administração em 

nível de Mestrado e Doutorado, ambos com conceito 5 junto à CAPES. É o segundo 

maior curso da Universidade em número de professores e alunos. Possuía, à época, 62 

professores e 1381 alunos, dos quais 914 responderam on line ao questionário, 

totalizando 66% da população. Por essas características é um curso com condições 

privilegiadas em relação ao que foi demonstrado no capítulo anterior, quando falei da 

expansão e das condições do ensino superior no Brasil na contemporaneidade. 

 O próximo passo da pesquisa foi identificar os sujeitos para a pesquisa, tendo em 

vista o objetivo de identificar, no processo de socialização profissional de professores 

do ensino superior que atuam no curso de Administração, quais saberes docentes 

emergem na base da profissão, suas fontes e como se manifestam e influenciam o 

                                                 
12 Conforme Hair Jr. (2005, p. 186-87) a escala de Likert é um tipo de Escala Métrica, ou seja, 
quantitativa, intervalar. Pode apresentar três, cinco ou sete pontos. Quantos mais pontos utilizar, mais 
precisão obtém quanto à intensidade da opinião de uma pessoa sobre o tema em pauta.  
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exercício profissional em sala de aula. A dúvida era como identificá-los na população 

de sessenta e dois professores e, ao mesmo tempo, garantir que fossem em número 

suficiente para atingir esse objetivo. No contato com os resultados tabulados da 

avaliação que o coordenador do curso me disponibilizou eletronicamente, me chamou 

atenção marcações coloridas nas planilhas. Os dados da tabela estavam marcados com 

as cores vermelho e azul. Segundo informações fornecidas pelo próprio coordenador 

sobre o significado daquelas marcações descobri que ele sinalizava, com vermelho, os 

professores cujo somatório dos percentuais das colunas MUITO RUIM e RUIM fosse 

igual ou superior 50% em pelo menos uma das oito afirmações e, com azul, os 

professores que apresentavam somatórios dos percentuais das colunas MUITO BOM e 

BOM superiores a 90% em alguma das afirmações. Para o coordenador estas marcações 

tinham um significado. Elas fundamentavam suas decisões em relação aos professores. 

Os professores com marcação em azul constituíam um grupo de professores 

considerados BONS, “sem problemas”, em suas palavras, e os professores com 

marcação vermelha eram aqueles que precisavam ser “monitorados”. 

 Estas marcações fundamentaram a identificação dos sujeitos desta pesquisa. 

Realizei o somatório dos percentuais dos índices “MUITO BOM” e “BOM” obtidos 

individualmente pelos professores, em cada uma das oito afirmações, e realizei uma 

média simples. Aqueles professores que conseguiram obter uma média acima de 90%, 

mesmo critério utilizado pelo coordenador do curso, constituíram inicialmente nossa 

amostra. Foram identificados doze professores. 

 Na seqüência realizei o levantamento das disciplinas lecionadas pelos 

professores, o respectivo número de alunos matriculados, bem como o número de 

alunos que responderam à avaliação. Surpreendi-me quando constatei que alguns desses 

doze professores tinham mais de 200 alunos, mas que apenas dois desses 200 alunos 

haviam respondido à avaliação. A média de respostas MUITO BOM e BOM estava 

acima dos 90%, mas o número de alunos respondentes, de alguns dos professores, 

representava um percentual mínimo e não representativo. Tal fato gerou uma escolha 

forçada e uma segunda linha de corte foi criada: os professores sujeitos da pesquisa 

precisariam, além de possuírem 90% de média, terem pelo menos 50% dos seus alunos 

na condição de respondentes da avaliação, o número chegou a seis professores. 

Decorrente da metodologia de identificação utilizada incomodava-me a relativa 

uniformidade entre os sujeitos. Após algumas sugestões recebidas, decidi buscar os 



 

97 
 

extremos da avaliação, para que os sujeitos da pesquisa pudessem expressar o máximo 

possível da diversidade dos professores, mesmo sabendo que esta diversidade se 

constituiria a partir de um instrumento limitado de avaliação e apenas pela percepção 

dos alunos. Objetivando a diversidade e sabendo da limitação, apliquei o mesmo 

procedimento, no entanto, no sentido eqüidistante da planilha. Somei os percentuais das 

colunas “MUITO RUIM” e “RUIM” e identifiquei, equivalentemente, os seis 

professores que apresentaram o resultado desse somatório acima de 50% (mesmo 

critério que o coordenador utilizou para marcar os professores em vermelho – no 

entanto, na média dos oito critérios nenhum professor ficou com este percentual e por 

isso identifiquei aqueles com os maiores percentuais) e pelo menos 50% dos seus alunos 

tivessem preenchido o instrumento de avaliação. Tais decisões possibilitaram-me 

encontrar os doze sujeitos da pesquisa, conforme sintetiza o Quadro 4, que apresenta os 

dados utilizados para selecioná-los. 

QUADRO 4 – Sujeitos da Pesquisa 

Nº Professor(a)* Disciplinas Turmas Nº alunos Respondentes 
da avaliação 

Média 
MB + B 

01 Clístenes - Gestão e Analise de custos 2 86 44 97,46% 

03 Haidê 
- Direito Empresarial 

- Legislação aplicada à Administração 
2 74 44 94,86% 

03 Lélio - Ética 1 47 24 94,81% 

04 Margôt - Direito Empresarial 1 48 25 94% 

05 Perilo 

- Gestão e análise de Custos 

- Administração Financeira 

- Contabilidade Gerencial 

3 118 73 93,01% 

06 Tarcísio 

- Fundamentos da Administração 

- Teorias da Administração 

- Construção e Análise Organizacional 

4 244 162 90,51% 

Nº Professor(a)* Disciplinas Turmas Nº alunos Respondentes 
da avaliação 

Média 
MR + R 

07 Eulina 
- Teorias da Administração 

- Construção e Análise organizacional 
6 326 222 17,10% 

08 Sócrates 
- Matemática aplicada 

- Estatística 
2 134 100 19,75% 

09 Onésio - Gestão de Análise de Custos 1 45 32 20,35% 

10 Eudoro - Sociologia 1 56 43 21,83% 

11 Irineu Processos do Conhecer 1 56 43 22,41% 

12 Lara Matemática Financeira 1 67 51 26,68% 
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* Os nomes são fictícios, de origem grega, cujos significados estão especificados no próximo capítulo e se relacionam a aspectos 
marcantes da identidade, que emergiram no processo de análise. Resolvi nomeá-los, em respeito à orientação teórico-metodológica 
que assumi, portanto, para trazer à tona as individualidades e as identidades. 

 

Em linhas gerais, a pesquisa foi realizada com uma amostra intencional de 12 

professores do curso de graduação em Administração de uma universidade privada, 

submetidos à avaliação discente de desempenho no ensino. Este número representa 

aproximadamente 20% do quadro docente do curso. Os sujeitos estão em diferentes 

estágios de sua trajetória profissional desde iniciantes, com menos de seis meses de 

atuação, até aqueles com pouco mais de quinze anos de experiência. Suas idades variam 

entre 26 e 61 anos, sendo quatro mulheres e oito homens – características que estão 

melhor descritas na seqüência. 

Foi realizada uma entrevista intensiva, semi-estruturada e de longa duração que 

pode também ser caracterizada como narrativa biográfica. A pesquisa narrativa está 

sendo bastante utilizada no campo educativo e, sobre ela, Clandinin e Connelly (1990) 

afirmam que, pela narrativa, é possível acessar o mundo dos professores, as formas 

como experimentam e constroem o mundo. Para esses autores: 

 

Tanto a forma ‘pesquisa dentro da narrativa’ quanto a ‘pesquisa 
narrativa’ está correta, o que quer dizer que a narrativa é tanto um 
fenômeno quanto um método. A narrativa identifica a qualidade 
estruturada da experiência a ser estudada, e identifica os padrões da 
pesquisa para seu estudo. Para preservar essa distinção, utilizamos o 
instrumento já razoavelmente estabelecido de chamar o fenômeno de 
‘história’ e a pesquisa de ‘narrativa’. Dessa forma, dizemos que as 
pessoas, por natureza, protagonizam vidas cheias de histórias e 
contam histórias dessas vidas, enquanto os pesquisadores narrativos 
descrevem tais vidas, coletam e contam histórias sobre elas, e 
escrevem narrativas da experiência. (Clandinin e Connelly, 1990, p.1) 

 

 Segundo Dubar (1998), a análise semântica rigorosa das narrações permite 

encontrar a estrutura das categorias às quais o relato recorre em seus diferentes níveis – 

função, ação, narração – e que permeiam o diálogo do pesquisador (relances, jeito de 

falar, retomada), possibilitando alcançar a lógica – cognitiva e afetiva, pessoal e social – 

reconstruída pelo sujeito, a fim de dar conta dos acontecimentos considerados relevantes 

nesse percurso, transformado em enredo – trajetória subjetiva, posta em palavras pela 

entrevista biográfica e formalizada pelo esquema lógico. 
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Este modelo possibilitou-me traçar o caminho que me levou a identificar, no 

processo de socialização profissional de professores do ensino superior que atuam no 

curso de Administração, quais saberes docentes emergem na base da profissão, sua 

fontes e como se manifestam e influenciam o exercício profissional. A Figura 4, 

apresentada a seguir, sintetiza o esquema geral da pesquisa, demonstrando a dinâmica 

entre trajetórias, saberes e identidade no processo de socialização dos doze professores. 

Figura 4 – Esquema geral da pesquisa 

 

 

3.2 O PROCESSO DE PESQUISA 

 Paralelamente à identificação dos sujeitos da pesquisa foi construído e testado o 

instrumento de coleta de dados a ser utilizado: o roteiro de entrevista. A estruturação 

desse roteiro foi baseada nos objetivos da pesquisa, no referencial teórico e em modelos 

de entrevista elaborados por pesquisas de natureza análoga, ou seja, com o mesmo 

referencial teórico, cujos instrumentos já haviam sido validados. Um dos roteiros mais 

significativos foi o construído por Dotta (2010) que pesquisou a construção de 

identidade em formadores de professores, atuantes em diferentes cursos de licenciatura. 

 O roteiro foi estruturado em cinco blocos (ver Anexo 1). O Bloco I, denominado 

Dados pessoais, tem por objetivo enumerar características pessoais dos sujeitos para 

identificação. O Bloco II, denominado Perfil sócio-econômico–cultural, visa conhecer 

as relações sócio-econômicas estabelecidas pelos sujeitos da pesquisa e conhecê-lo em 

suas dimensões culturais e políticas, bem como tem a característica de promover certa 

intimidade entre o sujeito e o pesquisador, aliviando eventuais tensões e ansiedades no 
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momento da entrevista. O Bloco III, intitulado Formação/Titulação, demarca a 

formação acadêmica do sujeito e visa caracterizar as motivações presentes no inicio do 

exercício da profissão pelo professor. O Bloco IV, denominado Atuação profissional, 

foi estruturado para construir a trajetória profissional do sujeito pesquisado, 

evidenciando suas experiências docentes e não docentes, bem como revelando a atual 

relação de trabalho. Finalmente, o Bloco V, intitulado Visão da profissão, constitui o 

ápice da entrevista e, por meio dele, provoca-se a descrição das relações sociais que o 

sujeito foi estabelecendo ao longo de sua carreira. 

De posse da primeira versão do roteiro foi possível testar sua validade em duas 

etapas: a) leitura e discussão do roteiro com dois “juízes”/ pesquisadores experientes, 

que avaliaram o roteiro e ofereceram sugestões para sua reformulação, tendo em vista o 

perfil da pesquisa a ser realizada (questões, hipóteses, objetivos, metodologia e 

referencial teórico) e b) reformulado o roteiro, a segunda versão norteou uma entrevista-

teste com um professor com características semelhantes aos professores da amostra, que 

respondeu às questões, bem como avaliou e fez sugestões, posteriormente, para 

melhoria do roteiro. Essa entrevista durou duas horas. A longa duração pode ser 

entendida como exaustiva, mas revelou-se necessária e não cansativa, uma vez que os 

blocos foram organizados intercalando-se um bloco mais objetivo e outro mais 

subjetivo. A análise dos resultados dessa entrevista-teste resultou, finalmente, na 

reformulação definitiva do instrumento.  

Trata-se, portanto, como já anunciado, de entrevista intensiva, biográfica e semi 

estruturada destinada à re-construção das histórias de vida dos entrevistados. 

3.3 OS SUJEITOS E A COLETA DOS DADOS 

 Identificados os sujeitos e de posse do instrumento validado, mantive contato 

individualmente, por telefone e agendei as entrevistas. No inicio do contato me 

apresentava, explicava superficialmente o que era a pesquisa e como havia identificado 

os sujeitos. Em dezembro de 2008, como era final de semestre e de ano consegui fazer 

apenas as seis primeiras entrevistas, as outras foram realizadas após a qualificação da 

tese, no segundo semestre de 2009. Procurei explicar a todos, sem exceção, que se 

tratava de uma entrevista longa e já relatava o tempo do pré-teste, deixando claro que 

seria pouco provável realizar num tempo menor e que, dependendo do entusiasmo do 

entrevistado, esse tempo poderia se estender. Apenas três entrevistas foram realizadas 

fora da IES. Todas as demais foram realizadas em salas mais reservadas da IES, para 
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evitar interrupções e garantir que o entrevistado se sentisse à vontade. Todas as 

entrevistas foram gravadas em áudio e transcritas na íntegra, originando doze volumes 

sobre os quais trabalhei no processo de leitura e análise.  

Durante a entrevista, além do diálogo interpessoal, existiram múltiplos diálogos 

intrapessoais, conforme demonstrei na Figura 1 e, para efeito de contribuição para o 

processo de análise, registrava-os no próprio roteiro de entrevista como observação. 

O Quadro 5, apresentado a seguir, traça o perfil geral dos doze professores 

entrevistados, sendo quatro mulheres e oito homens, revelando que a mulher ainda é 

pouco presente na docência do ensino superior, especificamente no curso de 

Administração. Nesse quadro já apresento os professores com seus pseudônimos de 

origem grega e, por isso, acrescento o significado de cada nome.  

Fazendo a média das características tabuladas classifico esse grupo de 

professores como um grupo jovem na profissão, visto que a média resultou em um 

número de anos que, segundo Huberman (1992), representa, tendencialmente, o início 

da chamada “fase de diversificação”. Possuem uma elevada carga-horária, com média 

de 29h/a semanais em sala de aula, mesmo considerando que sete deles também 

exercem outras atividades profissionais fora da IES. Em termos de titulação é um grupo 

constituídos de nove mestres (dos quais, dois são doutorandos), dois especialistas (um 

deles mestrando) e apenas um doutor. Por esse grupo posso inferir que os alunos de 

graduação nessa IES têm pouco contato com professores doutores. Outro aspecto que 

caracteriza esse grupo é que além de todos terem a experiência como professores no 

curso de Administração, são elencados outros vários cursos superiores nos quais os 

professores dão aula: são cursos das áreas biológicas, humanas e exatas. O curioso é que 

apenas três desses professores são formados em Administração. Se aplicado este mesmo 

percentual ao quadro docente do curso, existiriam apenas 25% dos professores com 

graduação na área. Este dado traz a contribuição de permitir a percepção do curso de 

Administração como um campo extremamente poroso, que permite o ingresso de 

muitos professores oriundos de outras áreas do conhecimento. 
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QUADRO 5 – Perfil dos sujeitos 
 

Nº NOME 

SEXO / 
IDADE 

ESTADO 
CIVIL  

FORMAÇÃO TITULAÇÃO 

TEMPO DE 
DOCÊNCIA  

NO 
ENSINO 

SUPERIOR 

CARGA-
HORA-RIA 

NA 
INSTITUI-

ÇÃO 

CURSOS EM QUE 
ATUA OU ATUOU 

LOCAL / 
DURAÇÃO DA 
ENTRE-VISTA 

ATIVIDADES NÃO  
DOCENTES 

1 

Clístenes 
– grande 
político 

ateniense 

M 
27 anos 
Casado 

Bacharelado 
em Ciências 
Contábeis 

Doutorando 
em 

Administra-
ção 

 

2anos 40h 

Administração, 
Ciências Contábeis, 
Gestão Financeira, 

Gestão Pública, 
Gestão de Negócios 

Universidade 
3:20:00 

Consultor e Controller 
de pequena empresa 

2 
Haidê – 
modesta, 
honrada 

F 
45 anos 
Solteira 

 
 

Bacharelado e 
Licenciatura 
em Ciências 
Biológicas 

Bacharelado 
em Direito 

Mestre em 
Educação 

17anos 37h 

Administração, 
Biologia, Ciências 
Contábeis, Direito, 

Economia, 
Engenharia Florestal 

Escritório anexo á 
residência 3:30:00 

Escritório de 
Advocacia 

3 
Lélio – 
falante, 
tagarela 

M 
29 anos 
Casado 

Licenciado 
em Filosofia 

Doutor em 
Filosofia 

8anos 40h 

Administração, 
Direito, Filosofia, 

Pedagogia, 
Publicidade e 

Propagada 

Universidade 
2:10:00 

- 

4 
Margôt - 
Versátil 

F 
32 anos 
Solteira 

Bacharel em 
Administraçã

o 
Bacharel em 

Direito 

Mestranda em 
Direito 

1ano 24h 

Administração, 
Ciências Contábeis, 
Ciências Políticas, 

Direito 

Universidade 
2:20:00 

Escritório Advocacia 

5 

Perilo – 
o que 

enxerga 
ao redor 

M 
40 anos 
Casado 

Licenciado 
em Filosofia 
Bacharel em 

Ciências 
Contábeis 

Mestre em 
Engenharia 
da Produção 

10anos 34h 

Administração, 
Ciências Contábeis, 

Engenharia 
Florestal, Filosofia 

Universidade 
3:40:00 

Consultor e Contador 
Autônomo 

6 

Tarcísio 
– 

confian-
ça, 

coragem 

M 
35 anos 
Casado 

Bacharel em 
Engenharia 

Elétrica 

Mestre em 
Administraçã

o 
2anos 16h 

Administração, 
Ciências Contábeis, 

Marketing 

Residência 
3:23:21 

Assessor da Diretoria 
Financeira numa 
grande Empresa 

 
 

7 

Eulina – 
o que 

nasce em 
boa 

família 

F 
56 anos 

Divorciada 

Licenciatura e 
Bacharelado 
em História 
Bacharelado 
Administraçã

o 

Mestre em 
Educação 

17anos 40h 

Administração, 
Economia, 

Secretariado 
Executivo 

Universidade 
2:00:00 

- 



 

103 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Dados da pesquisa 

8 

Sócrates 
– aquele 
que tem 
autocon-
trole nos 

atos e 
nas 

palavras 

M 
48 anos 
Casado 

Licenciado 
em 

Matemática 

Doutorando 
em 

Engenharia 
Mecânica 

15anos 40h 

Administração, 
Ciências Contábeis, 

Engenharia 
Mecânica 

Universidade 
2:03:00 

- 

9 
Onésio – 
ser útil 

M 
28 anos 
Casado 

Bacharel em 
Ciências 

Contábeis 

Especialista 
em 

Consultoria 
Empresarial 

1,5anos 8h 
Administração, 

Ciências Contábeis 
Universidade 

1:37:00 
Gerente de Auditoria 

empresa Multinacional 

10 
Eudoro – 
o liberal 

M 
61 anos 
Casado 

Bacharel em 
Ciências 

Econômicas 

Mestre em 
Educação 

15anos 35h 

Administração, 
Ciências Contábeis, 
Direito, Economia, 

Engenharia da 
Computação 

Residência 
3:00:55 

- 

11 
Irineu – 
Homem 
pacífico 

M 
28 anos 
Solteiro 

Licenciado 
em Filosofia 

Mestre em 
Filosofia 

1,5anos 20h 

Administração, 
Agronomia, Direito, 

Educação Física, 
Engenharia 
Florestal, 

Engenharia 
Química, Farmácia, 

Medicina 
veterinária, 
Pedagogia 

Universidade 
1:38:00 

- 

12 

Lara – a 
deusa do 
silêncio 
eterno 

F 
61 anos 
Solteira 

Bacharel em 
Engenharia 
Química 

Mestre em 
Administraçã

o 
6anos 16h 

Administração, 
Ciências Contábeis 

Universidade 
2:00:00 

Auditora da Receita 
Federal 
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3.4 A ANÁLISE DOS DADOS 

A transcrição das narrativas dos sujeitos revelou os dados autobiográficos e 

relacionais recolhidos através das entrevistas realizadas de modo intensivo e em 

situação face a face. A análise de tais dados teve início com o mapeamento e 

organização dos dados, com vistas à constituição de quadros-síntese de informações, de 

acordo com o esquema de análise descrito a seguir. 

Transcritas as entrevistas, o desafio seguinte foi fazer o processo de codificação 

e decodificação dos dados obtidos. Neste momento se olha para os dados “portando” 

lentes que os aproximam e que sobrepõem o referencial teórico, o referencial 

metodológico e o quadro analítico construído (constituído pelas categorias de análise), 

perpassados pelos objetivos da pesquisa. Este é o momento no qual se busca extrair dos 

dados as respostas às questões de pesquisa. Relembro que o objetivo desta pesquisa é 

identificar, no processo de socialização profissional de professores do ensino superior 

que atuam no curso de Administração, quais saberes docentes emergem na base da 

profissão, suas fontes e como se manifestam e influenciam o exercício profissional em 

sala de aula. Este objetivo orientou, também, o desenvolvimento do sistema de 

codificação que apresento por meio da Figura 5.  

De acordo com Bogdan e Biklen (1994, p.221) o desenvolvimento de um 

sistema de codificação envolve vários passos, a saber: “(...) percorre seus dados na 

procura de regularidades e padrões, bem como de tópicos presentes nos dados e, em 

seguida, escreve palavras e frases que representam estes mesmos tópicos e padrões. 

Estas palavras são categorias de codificação”. 

 As categorias podem ser originadas de questões e preocupações de investigação 

e ,após definidas, o passo seguinte é organizar os dados. Bogdan e Biklen (1994, p.225) 

ainda sugerem “famílias de códigos” através das quais a codificação pode ser realizada. 

A família “Códigos de processos” é a mais adequada para ordenação de histórias de 

vida e refere-se, segundo esses autores, à “(...) codificação de palavras e frases que 

facilitam a categorização das seqüências de acontecimentos, mudanças ao longo do 

tempo ou passagens de um tipo ou gênero de estatuto para outro”. Esses códigos de 

processo apontam para períodos de tempo, estádios, fases, passagens, passos, carreira e 

cronologia. Conforme mostra a Figura 5 foram criadas as categorias baseadas na 

trajetória dos sujeitos e, dentro delas, subcategorias. Trata-se de uma figura complexa, 

que demonstra a relação das categorias com o quadro teórico da pesquisa.  
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Figura5 – Categorias de codificação para análise dos dados 

 

 

Fonte: Elaboração própria.
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Após ter sido alvo de muitas críticas em relação à falta de objetividade, validade 

e cientificidade, a análise de dados nas pesquisas qualitativas avançou muito, nos 

últimos tempos, conforme aponta Mukamurera et al. (2006), no sentido de tornar-se 

mais precisa, objetiva e sistemática, inclusive com o auxílio de softwares disponíveis no 

mercado para análise de dados qualitativos, com os quais o pesquisador cria categorias 

e, após inserir os dados, é possível emergir freqüências e regularidades. Porém, é 

preciso desenvolver uma estratégia para “questionar” o corpus de dados, que significa 

fazer o processo de análise. 

Neste estudo, esse processo aconteceu artesanalmente, mas com o mesmo rigor e 

cientificidade. Cada entrevista foi lida exaustivamente e, após a apreensão de seu 

conteúdo e de sua lógica, foram feitas marcações no texto, identificando-se as falas que 

ilustravam as categorias de análise advindas do quadro teórico. As lentes utilizadas 

foram as categorias que remetem ao processo de socialização profissional (via 

biográfica e via relacional) e aos saberes construídos ao longo desse processo. Os 

saberes docentes são construídos ao longo da socialização (pré-profissional e 

profissional) e advêm dos grupos de referência, da trajetória escolar, dos grupos 

familiares, da experiência profissional (desde a escolha até o percurso). 

Estas marcações nas entrevistas transcritas aconteceram em duas etapas. Na 

primeira etapa foram identificadas distintas frases e evidências da constituição da 

identidade de cada professor entrevistado, as experiências advindas do processo 

biográfico e as experiências decorrentes do processo relacional. Na segunda etapa, as 

marcações foram feitas para identificar os saberes desses professores e localizar suas 

fontes ao longo da socialização. 

Graças à disponibilidade e envolvimento dos sujeitos, as narrativas foram 

imensas, ricas em conteúdo e cheias de detalhes que me ajudaram muito nesse esforço 

de “garimpagem”, a encontrar as respostas às questões de pesquisa. Isto também 

aconteceu, porque a metodologia subjacente à teoria permite “incitar o sujeito a falar de 

si”. Para evitar que as especificidades deste tipo de pesquisa não fossem evidenciadas e 

as biografias ofuscadas pelas generalizações, principalmente na análise dos dados, antes 

de evidenciar as regularidades nas histórias de vida dos sujeitos, e assim responder o 

problema da pesquisa, precisava garantir as individualidades em suas identidades. 

Como apresentá-los da melhor forma possível, garantindo-lhes o status que ganham 

neste tipo de metodologia? Por exemplo, não queria apresentá-los por letras, números 

ou mesmo nomes fictícios aleatórios. Nesse sentido, realizei um trabalho de buscar, nas 
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transcrições, trechos narrativos que representassem a identidade profissional de cada um 

dos professores e suas singularidades. Reportando-me à mitologia grega, encontrei 

nomes cujos significados sintetizavam esses trechos das entrevistas, identificados para 

expressar as singularidades. Esta idéia complementa a analogia metafórica que fiz no 

segundo capítulo, quando questionei se a universidade seria o Olimpo na 

contemporaneidade. Se assim for, continuando a metáfora, os professores seriam as 

divindades mitológicas que lá residem? 

Definido o pseudônimo que preserva o anonimato dos sujeitos redigi a 

apresentação dos dados que se encontram no próximo capítulo desta tese. Foi um 

desafio muito grande sintetizar as narrativas. O cuidado que tive foi o de construir/ 

apresentar cada sujeito, disponibilizando informações sobre sua identidade – trajetória – 

e, ao mesmo tempo, fazer emergir as informações que me permitissem encontrar as 

regularidades entre as histórias dos doze sujeitos que possibilitaram a elaboração das 

reflexões teóricas que apresento ao final do texto. Organizei a descrição dos sujeitos 

com base nas categorias que emergiram da leitura das entrevistas, conforme a Figura 5 

já demonstrou, seguindo a seguinte estrutura:  

a) nome, idade, sexo, origem familiar, características sociais;  

b) escolarização, experiências profissionais, ingresso na profissão;  

c) o que pensa o professor da profissão, como e porque a exerce, o que pensa dos 
alunos e do ensino superior, desafios, relacionamentos, como se vê como professor. 

A última etapa do processo de análise foi olhar o corpus dos dados, apresentados 

segundo as categorias estabelecidas, e apreciá-los visando responder às questões de 

pesquisa pela articulação com os conceitos do quadro teórico. Várias regularidades entre 

as histórias de vida dos doze professores foram evidenciadas. A principal é que 

aprenderam a ser professores “sendo”. Não receberam formação pedagógica, portanto, 

não há como dizer que possuem saberes provenientes da formação profissional para o 

magistério. Desenvolvem estratégias que os fazem se sentirem mais profissionalizados, 

ao longo do tempo, a partir da sua experiência biográfica, buscando referenciais, 

principalmente, da sua prática como alunos, conforme apontam vários estudos 

realizados no Brasil. Estas constatações corroboram a hipótese levantada no inicio da 

pesquisa, de que o docente do Ensino Superior que atua no curso de Administração tem 

sua identidade profissional forjada pelo contexto histórico em que se insere o curso no 

Brasil e possui um conjunto de saberes que compreende o domínio teórico-prático da 

sua disciplina, condição inicial para que possam transitar com segurança pelo campo 
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científico no qual se constituiu como docente. Detém ainda saberes da experiência 

social que são frutos do processo de socialização e do desenvolvimento de uma 

disposição social específica para o trabalho em sala de aula, efetivando os processos 

de comunicação entre os pares e com os alunos, que o tornam legítimo no seu exercício 

profissional.  

Este tipo de abordagem é muito rica. Põe o pesquisador em situações de 

aprendizagem contínua. Considero esta uma experiência sociológica de muitas 

descobertas, inclusive para o entrevistado. Alguns professores se emocionaram quando, 

ao narrar sua trajetória numa situação bem sistematizada e controlada, instigada pelo 

roteiro da entrevista, trouxe à tona situações da vida que, até então, aparentemente, não 

tinham importância e ou significado na trajetória. O entrevistado, em muitos momentos, 

se perguntou o porquê de determinados acontecimentos de sua trajetória.  Estas 

situações acabaram por desencadear um envolvimento com a história dos sujeitos, no 

desejo de querer saber mais, para ir “desvendando” a trajetória. No próximo capítulo 

estas doze histórias são narradas. 
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CAPÍTULO 4 

 

PERCURSOS IDENTITÁRIOS: HISTÓRIAS, TRAJETÓRIAS E 

SIGNIFICADOS 

 

Em vez de realizar um movimento muito comum na área da pesquisa, que 
consiste em partir de um tema e em analisar ferramentas conceituais e 

metodológicas para estudá-lo, excepcionalmente esta pesquisa parte de questões 
teóricas e metodológicas e as trabalha da forma mais flexível possível. Se o leitor 

tiver a impressão, um pouco desconcertante, de ver o objeto “desaparecer” por 
trás de sua construção, deve estar consciente de que esse desconcerto foi 

cuidadosamente organizado para que ele consiga captar novamente aquilo que 
as construções rotineiras o fizeram esquecer: o ponto de vista que cria o objeto, 

a construção científica que dá acesso a versão da realidade.  
(Lahire, 2004, p.20) 

 
  

 

A minha responsabilidade na escrita deste capítulo foi muito grande e espero 

traduzir o respeito à orientação teórico-metodológica e, principalmente, demonstrar a 

dimensão ética da pesquisa sociológica ao apresentar e analisar dados fornecidos por 

sujeitos oriundos de suas trajetórias e biografias. O desafio foi narrar sinteticamente as 

trajetórias sem reificá-las e evidenciar a sutileza de detalhes das narrações que 

contemplam as categorias de análise propostas no capítulo anterior. São dozes sujeitos 

professores numa universidade particular da cidade de Curitiba, que atuam no curso de 

Administração. Por meio de suas narrações pude constatar fronteiras e porosidades do 

campo da docência no curso de Administração. 

Através da tessitura das histórias apresentadas a seguir espero conseguir pôr em 

evidência os diferentes saberes que emanam do exercício docente. Preservei a 

fidedignidade das narrações, evitando supervalorizar ou subestimá-las, em detrimento 

dos objetivos da pesquisa. Subjacentes às narrativas estão as três categorias de análise: 

grupo familiar, trajetória escolar e trajetória profissional. Encerro este capítulo 

estabelecendo o diálogo entre as narrativas e delas com as categorias e subcategorias de 

análise estabelecidas a partir quadro conceitual desta pesquisa. 
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4.1 TESSITURA DAS IDENTIDADES: APRESENTANDO OS PROFESSORES 

 

Para preservar sua identidade e não perder suas singularidades identificadas pelo 

exaustivo processo de leitura das entrevistas transcritas, cada professor recebeu um 

nome fictício, de origem grega, cujo significado está diretamente relacionado a uma 

característica ou atributo marcante da sua identidade. Os perfis são epigrafados com 

trechos da própria entrevista. 

 

4.1.1 Clístenes (Grande político ateniense) 

 

“Essa procura por bons lugares para estudar me fez também ter sempre bons lugares para 
trabalhar (...) sempre estava me relacionando com pessoas boas, boas de Academia, boas de 

Mercado, boas pessoas, enfim.” 
 

Clístenes tem 27 anos, casado, sem filhos. Seu pai já falecido tinha o ensino 

médio, era vendedor, sua mãe pedagoga, não atua na área, trabalha com projetos sociais, 

é gestora de uma ONG que dialoga com o conselho tutelar. Sua esposa é graduada em 

ciências contábeis e trabalha na área. Dificilmente vê televisão e, quando ocorre, 

geralmente, nos fins de semana assiste programas jornalísticos e filmes. Ouve rádio 

quando se desloca de carro e seu gosto musical é pela MPB.  Tem assinatura de um 

jornal de circulação regional e costuma ler buscando informações econômicas e 

anúncios. Também lê o diário oficial semanalmente para encontrar atualizações de leis 

referentes à contabilidade. Diz que tem conhecimento das línguas inglesa e espanhola 

em nível intermediário para leitura dificilmente fala. Pagou curso de inglês pelo menos 

durante um ano e meio recentemente porque durante a adolescência não fez nenhum 

curso. Dificilmente visita museus, quando viaja para cidades que não conhece 

eventualmente passa num museu. Compra em média três livros por mês e sempre livros 

técnicos da área de contabilidade, Administração e economia os quais compõem seu 

acervo de aproximadamente 500 títulos a maioria em língua portuguesa que começou a 

adquirir a partir da metade do curso de graduação. Viaja em média três vezes por mês, 

sempre a trabalho e aos finais de semana e uma vez por mês a lazer com a esposa. Fora 

do país já foi para Argentina e Chile. Além de um clube esportivo de futebol, tradição 

de família e costume que herdou do pai, é filiado ao conselho profissional por força da 

profissão, a um partido político por influência de um amigo e participa ativamente como 

voluntário em duas ONG, sendo que numa delas é do conselho principal. Tem um 
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circulo de amizade grande constituído por amigos de infância, da faculdade e de 

trabalho com os quais faz questão de se encontrar com regularmente para uma atividade 

gastronômica ou ir ao cinema. 

Sua escolaridade a partir do ensino médio aconteceu exclusivamente no período 

noturno porque, para ele, “(...) a noite foi feita para estudar e o dia para trabalhar”. 

Fez o técnico em contabilidade integrado ao ensino médio numa escola técnica federal 

que, à época, era reconhecido como o melhor curso técnico da cidade. Foi um período 

importante porque aos 14 anos começou a ter contato com pessoas que estavam no 

mercado de trabalho e isso foi lhe dado maturidade. Por ser uma área com perspectivas 

efetivas de trabalho já foi direcionado para o bacharelado em Ciências Contábeis. 

Cursou numa faculdade particular sobre a qual, desde o ensino técnico, ouvia rumores 

de que era a faculdade com o melhor curso de Ciências Contábeis da cidade. Considera 

que os primeiros anos de faculdade foram muito fáceis devido à base da profissão que já 

havia desenvolvido na escola técnica e serviram para adquirir mais maturidade, maior 

grau de conhecimento do que tinha. Confessa que foi um aluno horrível: “ (...) na 

verdade não era muito agradável para o professor, não atrapalhava nenhuma aula e 

nenhum professor, mas fui desleixado comigo, poderia ter aproveitado o conhecimento 

dos professores, ter sugado mais e acabei não fazendo porque eu tinha certa facilidade 

então eu aproveitava isso para ir passear, para ir dormir, o que acontece é que todo 

aluno acha que só ele trabalha o dia todo, só ele estuda, também não me achava 

diferente”. Terminada a graduação fez duas especializações, ambas pagas, a primeira 

numa universidade pública em Contabilidade e finanças e a segunda em Metodologia do 

Ensino Superior por uma faculdade particular referência na área de negócios, com 

unidades dispersas pelo país. Essa procura por bons lugares para estudar o fez, segundo 

ele mesmo, ter sempre bons lugares para trabalhar, num contexto de networking.  Essa 

especialização em Metodologia do Ensino Superior teve um enfoque muito maior na 

questão da metodologia da pesquisa do que na docência. 

Assume que nunca foi um excelente aluno, até a metade da especialização, 

sempre foi razoável, porque tinha facilidade de aprender. Como sempre se relacionou 

com pessoas boas de mercado e boas de academia, um professor da especialização o 

incentivou a fazer o Mestrado. Mas sempre movido pelo desejo de conhecer coisas, 

pessoas e situações novas o levaram para o Mestrado em Administração na universidade 

privada que trabalha atualmente. Não teve bolsa, apenas um desconto de 30% para 

pagamento em dia. Diz que, assim como a maioria das pessoas, não fazia a mínima idéia 
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do que era o Mestrado e começou aprender a lógica que movimenta a Academia. No 

início, a única certeza era de que “(...) talvez agregasse alguma coisa”. A convivência 

trouxe novas e valiosas pessoas para o seu círculo de amizades que o influenciaram de 

todos os lados, sem intervalo entre o Mestrado, ingressou recentemente no Doutorado 

também em Administração. 

Durante todo o trajeto de escolarização teve vários professores importantes que o 

influenciaram e com quais sempre se relacionou fora do espaço da sala de aula, 

compartilhando situações e dificuldades da vida privada. Foram professores que o 

orientaram. Por exemplo, no ensino técnico teve um professor que tinha filhos da 

mesma idade e com os quais tinha certa dificuldade de relacionamento, no entanto, para 

o Clístenes e seus amigos adolescentes, dava orientações que os faziam perceber a 

diferença entre o bem e o mal. Era admirador de outro professor não muito agradável 

em sala de aula e que, nos finais de semana, fazia um trabalho voluntário como 

professor de informática em presídios. Na graduação recorda-se da postura profissional 

de um professor de contabilidade, que tinha uma forma bacana de explicar e uma 

“postura de professor mesmo, que dá uma liberdade, mas fiscaliza essa liberdade”. 

Sobre os professores da especialização afirma que não teve nenhum que marcasse, 

exceto aquele que o incentivou a fazer o Mestrado, mesmo assim foi de uma relação 

mais fora da sala de aula do que de dentro. Fala de vários professores do Mestrado que 

lhe deram orientações e boas lições de vida também fora de sala. Para Clístenes, esse 

relacionamento bacana tanto dentro quanto fora da sala de aula mostra o interesse do 

professor e não a obrigação até porque o relacionamento fora da sala não é uma coisa 

que está sendo remunerada, parte do professor. Ele diz sempre tratou todos os seus 

professores com muito respeito e sempre se impressionou de uma forma positiva com a 

capacidade de articular conhecimentos com relacionamentos. Influenciado pelos termos 

da contabilidade, defende que a relação professor – aluno seja pautada no contrato. O 

professor deve estabelecer e cumprir prazos, pesos as atividades, as punições. Se tudo 

isso é muito claro desde o início da relação o aluno vai concentrar energia no 

conhecimento efetivo e não como vai acontecer efetivamente o processo. Esses 

professores citados conseguiram mostrar que essa lógica do relacionamento pedagógico 

funciona efetivamente. 

Sua trajetória profissional começou cedo, sem especificar o que fazia, diz que 

trabalha desde os doze anos. Aos quatorze anos entrou na escola técnica com a 

expectativa de estagiar. Foi estagiário de contabilidade num órgão público e numa 
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empresa privada, assistente do gestor financeiro num grupo de varejo, trainee de 

controladoria e em seguida controller num grande grupo nacional detentor de um 

conglomerado industrial. Ainda passou pelo exército brasileiro por oito anos e saiu com 

a patente de capitão e efetivamente primeiro tenente assim que ingressou no Doutorado 

e já estava com uma carreira acadêmica mais esboçada. No exército teve a oportunidade 

de ser instrutor de vários cursos de natureza prática e eventualmente aconteciam em sala 

de aula. Foi uma experiência de aproximadamente três anos. Também atuou como 

professor em módulos específicos, durante um ano, em cursos técnicos de contabilidade 

e, voluntariamente, foi professor de escolinha de futebol. Quando ingressou no 

Mestrado e soube da possibilidade de ensinar no ensino superior comprou uma mala 

direta, num sindicato que não se lembra qual, com o e-mail de todos os coordenadores e 

diretores de faculdades de Curitiba. Enviou o currículo por e-mail e recebeu três 

respostas. Aceitou duas delas e começou a dar aula nos cursos de Administração e 

Ciências Contábeis, depois dessas todas as portas se abriram. Não escolheu ser 

professor, segundo ele, “na verdade isso meio que aconteceu, assim, não existiu 

nenhum momento da vida que eu sonhei isso e aquilo. Como meio que tudo na minha 

vida, assim, foi acontecendo, eu fui estudando as possibilidades, vendo se era 

agradável ou não, neguei algumas coisas e outras aceitei – professor eu aceite.”  

Com apenas seis meses sendo professor, as duas faculdades convidaram 

Clístenes para ser coordenador. Nos seus dois anos de carreira docente trabalha em 

várias instituições de ensino com cursos de pós-graduação, acumula a função de 

coordenador de curso e novos negócios numa dessas primeiras faculdades, é professor 

de educação à distância em um grupo educacional, controller de uma pequena empresa 

de consultoria volta a projetos de controladoria, varejo e gestão de pessoas e há seis 

meses se tornou professor na universidade que faz o Doutorado Dá aula de gestão e 

análise de custos. Considera-se um bom professor e se esforça para tal. Procura os 

indicadores de seu desempenho e trabalha em cima da melhoria. Dentre os indicadores 

existe o resultado da avaliação e a relação com os alunos, por exemplo, “(...) se eu entro 

na sala e minha presença é notada, se eu saio e minha presença é notada, se eu saio e 

recebo ‘boa noite’, se eu encontro no corredor e sou cumprimentado, se eu encontro na 

rua e sou cumprimentado, se eu sei dos problemas pessoais ou não sei de algumas 

pessoas que não falaram isso para ninguém (...) então são alguns indicadores que 

mostram minha relação profissional e pessoal”. 
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Sempre foi muito observador e aprendeu a ser professor mais sendo aluno do 

que nos cursos específicos, a exemplo da especialização em metodologia do ensino 

superior ou na disciplina de processo pedagógico no Mestrado. Resgata a imagem dos 

seus professores dando aula, não necessariamente os do Mestrado e do Doutorado 

porque, segundo ele, esses professores “não são didáticos”. Lembra da postura que 

tinham e ainda hoje quando vê um professor fazendo um “negócio”  que é legal, procura 

testar com ele. Tem uma regra básica, acha importante escrever o conceito, o aluno em 

geral, quer conceito, “(...) daí você explica o conceito, conta um caso do conceito e aí 

ele começa a trazer um caso dele que tem a ver com o conceito e interessa para os 

demais”.  A sala de aula, porém, foi o lugar que mais o ensinou, na verdade, ele dá aula 

baseado em tudo o que certo e o que não deu certo, desde que começou a ser professor. 

Sendo assim, percebe que a tendência seja melhorar se mantiver a mesma expertise de 

aprender em sala de aula. Se um professor está em sala de aula é porque entende bem 

daquilo e sua origem foi a formação acadêmica, o domínio didático vem com o tempo 

por meio da melhor compreensão do processo de ensinar, mas o conhecimento vem 

antes e é essencial. Para o aluno o saldo de a didática estar acima do conhecimento não 

é positivo. No momento o professor é considerado agradável e muito legal, mas como 

não sabe o conteúdo também não sabe a forma de avaliar e tudo acaba virando um 

hábito de dinâmica de grupo. 

Clístenes é atento o tempo todo, quando entra em sala de aula uma coisa que 

observa bem é o que está escrito no quadro, quais livros estão nas mãos e nas mesas dos 

alunos porque se souber sobre o que está escrito ou conhecer o livro sempre comenta 

um pouco, sempre procura estabelecer diálogos com os alunos a partir da realidade e 

daquilo que eles conhecem.  Para ele nas áreas de Administração e Contabilidade é 

imprescindível que o professor tenha experiência profissional além da acadêmica. Para 

o aluno essas duas experiências são igualmente importantes. Suas experiências 

profissionais não docentes o ajudaram a interpretar os conceitos, contar histórias em 

relação a esses conceitos e principalmente, contribuem para poder orientar os alunos em 

suas experiências profissionais. Destaca que também utiliza bastante a experiência dos 

alunos porque se ficar só em sua experiência corre o risco do aluno confundi-lo com a 

imagem de seu pai ou mãe. Esta confusão é perigosa, enfatiza Clístenes, porque são 

imagens, apesar de importantes, desgastadas na sociedade e relacionadas ao 

autoritarismo. Ele trabalha mais na perspectiva da liderança, do que eles conhecem do 

que efetivamente nas histórias dele com relação ao mercado. Não tem dificuldades 
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como professor e diz que “(...) na verdade é muito fácil ser professor(...)” os desafios 

existem e ele procura perceber e trabalhar bem antes que se transforme em dificuldade. 

Considera que para ensinar bem é importante que se entenda duas coisas essenciais: 

entender a matéria e o ser humano. Não adianta ser um excelente contador ou advogado 

e não entender as variações sentimentais, espirituais e físicas do ser humano, se não 

souber que as pessoas têm fraquezas e fortalezas. É preciso saber trabalhar nessa 

interface e não haverá erro no exercício da sala de aula. 

Como escuta e fala pouco, pensa que é visto pelos colegas como um bom 

ouvinte. Acha extremamente importante o diálogo entre os professores, mas não 

existem quase oportunidades para que isso ocorra e caso existisse tempo e espaço seria 

gasta muita energia para administrar as vaidades e os relacionamentos por isso que uma 

idéia bem estruturada passada por e-mail para todos é mais eficaz e provoca menos 

desgastes. O principal ponto que estabelece a relação entre professores é a indicação 

para novos empregos é uma “forma indireta de compartilhar dinheiro”. Algumas vezes 

há trocas relacionadas à dinâmica da sala de aula, um professor mostra para o colega 

formas de como lida com determinados conteúdos. “Esses são produtos legais da 

relação entre os professores (...)”, comenta. 

Clístenes acredita que os seus alunos o vêem como um professor que tem um 

bom senso razoável, que ri, mas “ri enquanto trabalha”, que tem um senso de justiça 

também razoável, que gosta do que faz, que é comprometido com a sala de aula e se 

importa com o aprendizado do aluno, mas se não der certo vai ser numa próxima 

oportunidade, porque vai ter que refazer e que é pelo menos agradável no ambiente de 

sala de aula. Esta percepção foi construída a partir das muitas brincadeiras saudáveis 

que os alunos fazem com ele, dos momentos individuais para orientar melhor o aluno aí 

vem o feedback, e outro indicativo é quando no início do semestre ouve  frases do tipo 

“professor, acaba a aula mais cedo” e após um mês de aula eles nem reclamam quando 

a aula extrapola o horário. O registro dessa percepção está nos resultados da avaliação 

institucional que segundo ele, sempre foi muito bem! Ocorre que ele sempre utiliza a 

avaliação anterior para melhorar a próxima. Faz a análise de cada quesito e trabalha nas 

“micro situações”. É bem seguro e afirma que tem muita facilidade de ser professor, 

além de gostar muito. Descreve que uma boa aula é aquela na qual se empolga na 

resolução dos exercícios, o horário acaba e todo mudo fica mesmo sabendo que aquela 

aluna da frente que é do interior vai atrasar o ônibus que leva os estudantes de sua 

cidade para casa. Os alunos saem da sala com a impressão que conseguem mudar o 
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mundo. Identifica seus alunos por meio de três perfis: 1) aquele que acha que está com a 

vida ganha, que quer viver livre e está na universidade e não sabe por quê, não sabe 

como vai aplicar o que é ensinado e num curto prazo o bar é melhor para ele. Este perfil 

precisa ser resgatado; 2) aquele que não tem condições mas está se matando para pagar 

a faculdade com muitas dificuldades, ao final do dia está morto porque a energia dele 

foi consumida no trabalho mas ele acredita  - sem saber no quê – que a faculdade vai 

contribuir na vida dele como um todo; e 3) aquele que tem toda estrutura, o pai paga a 

faculdade e ele acredita nesse projeto que é do pai e se o colocou para estudar é porque 

tem um sentido, então foca a energia no estudo, tem uma estrutura que o ampara e vem 

para a sala de aula sugar o conhecimento, é o mais fácil de levar porque ele puxa do 

professor a informação.  

 

 

4.1.2 Haidê (Aquela que é modesta, honrada) 
 

“Olha eu tenho visto assim nas formaturas que nós somos convidados como professora 
homenageada, ás vezes, os pais, os irmãos, as pessoas da família do aluno vem conversar, ah 

então você que é a professora Haidê” 
 

 
Haidê é solteira, está prestes a completar 45anos, não tem filhos. Seus pais 

fizeram até a quarta série, apesar disso o pai se aposentou como escrivão, auxiliou 

durante toda a vida um juiz datilografando os depoimentos em audiências, sua mãe é 

dona de casa. Possui quatro irmãos, dois deles adotivos. Dos irmãos de sangue, a irmã 

mais velha é pedagoga, não atua na área e administra a clínica do irmão caçula que é 

médico neurologista.  O irmão adotivo faleceu aos 21anos e a irmã imigrou para o 

Canadá. Mora ainda com os pais, é evangélica e com forte envolvimento na igreja 

porque é mestra. Gosta de assistir documentários veiculados pela TV a cabo e assiste 

televisão diariamente sempre antes de dormir. Quando transita de carro ouve muitas 

músicas e rádios gospel e algumas vezes música clássica, todas essas músicas são 

seleções gravadas por ela mesma em CD ou MP3. Lê diariamente o jornal local e uma 

revista de circulação nacional com periodicidade semanal. Quando navega na internet é 

em busca de jurisprudências que vão ajudá-la no trabalho ou em sala de aula. Fala 

algumas coisas em inglês, francês e italiano aprendido em cursos regulares de língua 

estrangeira, já o espanhol aprendeu tendo contato com a literatura. Freqüenta a 

biblioteca da universidade pelo menos duas a três vezes por semana em busca de livros 
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de várias naturezas desde assuntos para as aulas até poesia. Adora museu, mas em 

virtude da falta de tempo não vai como desejaria. Vai a todas as livrarias que pode e tem 

um acervo de aproximadamente 600 livros. Viaja com freqüência, mas gostaria de viajar 

mais, quase sempre a trabalho para ministrar cursos e aproveita para conhecer os lugares 

e pelo menos uma vez por ano viaja para não fazer nada, apenas lazer. É filiada a um 

partido político, à associação dos professores e a OAB. Suas amizades são seletivas, 

ligadas à universidade, à igreja e à família. Tem ex-alunos que se tornaram grandes e 

importantes amigos que, comumente, chamam-na para ser madrinha de casamento, 

inclusive abriu um escritório de advocacia em sociedade com uma ex-aluna há dez anos. 

Tem uma trajetória escolar bem disciplinada. Cursou ensino médio técnico em 

Auxiliar de Patologia no colégio militar da polícia após ser aprovada num concorrido 

processo de seleção. Escolheu o curso devido uma grande afinidade que tinha com a 

medicina. Durante o período escolar foi “xerife de classe”, o que hoje é chamado de 

representante. Foi jogadora de handball e pertenceu à seleção da escola. Por ser um 

colégio militar aprendeu o respeito à hierarquia e desenvolveu muita disciplina e 

autonomia, porque o regime era de esforço/recompensa. Inscreveu-se no primeiro 

vestibular para Biologia na universidade privada em que hoje é professora e Medicina 

numa universidade pública. Não passou em medicina e ingressou na Biologia, fez 

licenciatura e bacharelado. 

Para pagar a faculdade buscou seu primeiro emprego, uma distribuidora de 

medicamentos na qual trabalhou por dois anos até que foi aprovada no vestibular de 

direito numa universidade pública que cursou no período matutino. Para pagar os dois 

últimos anos do curso de Biologia conseguiu seu primeiro emprego de professora numa 

escola particular no turno da noite, dava aulas de biologia e ciências. Assim que 

terminou Biologia começou a fazer estágio em escritório de advocacia no período 

vespertino, praticamente, assumia o escritório o que lhe deu uma vasta experiência no 

campo jurídico. A grande dificuldade que teve ao longo da formação foi precisar se 

distanciar da família em decorrência da elevada carga-horária de estudos e trabalhos. 

Fez uma carreira como professora de Biologia por várias escolas privadas, chegou 

inclusive a ser concursada numa escola técnica federal, mas abandonou a carreira 

quando foi convidada por um ex-professor do curso de Biologia para dar aulas na 

universidade. Nessa época trabalhava em várias escolas e precisou começar a optar. 

Uma longa carreira na universidade estava por vir. Por incrível que pareça, a 

oportunidade não surgiu, nem no curso de Biologia, nem no curso de Direito. 
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Devido às suas boas qualificações como estudante foi indicada pelo seu ex-

professor para dar aula de Estatística nos cursos de Administração, Economia e Ciências 

Contábeis. Ingressou na universidade apenas com graduação e está lá há 16 anos, fez 

carreira, é professora adjunta e, durante todo esse período teve várias experiências de 

ensino, pesquisa e extensão, inclusive participou como membro efetivo do conselho 

universitário, podendo conhecer, também, as burocracias da universidade. Fez na 

própria instituição uma especialização em Docência Universitária e logo o Mestrado em 

Educação, inclusive com bolsa parcial, porque era professora da universidade. Já tentou 

o Doutorado por umas três vezes, mas não logrou êxito. 

Iniciou na universidade ministrando aulas de estatística e depois, em decorrência 

de suas duas graduações passou a dar aulas também nos cursos de Direito, Biologia e 

Engenharia ambiental. Ministra disciplinas que fazem interface com os dois cursos em 

que se graduou: Direito Ambiental, Legislação Ambiental, Perícia Ambiental, Direito 

Agrário e não abandona a estatística. Tem uma carga-horária que oscila, 

semestralmente, entre 36 e 40h/a. Há dez anos compartilha a vida acadêmica com a 

carreira jurídica. Resolveu em sociedade com uma ex-aluna abrir um escritório de 

Advocacia, Considera que são dois mundos. Como professora se sente mais à vontade, 

gosta de ser professora, é professora porque ama, dar aula parece que a completa. Já no 

escritório não é um trabalho agradável, trabalha o tempo todo com problemas que não 

são seus. É um trabalho um pouco frustrante porque nem sempre consegue ter aquele 

resultado que esperava ao contrário, na sala de aula, diz ela: “você vê que o aluno está 

crescendo, você vê que o aluno está modificando”. No entanto, a prática do escritório é 

sempre utilizada como exemplos nas aulas. Tenta ao máximo articular a teoria que dá 

em sala de aula com a prática que vive e que os alunos viverão. Tem consciência que o 

currículo não é constituído por acaso e os conteúdos estão na grade porque são 

importantes para situações profissionais. 

Ao longo da formação teve vários professores inesquecíveis. No ensino médio 

recorda da professora de educação física porque foi uma professora que a fez parar um 

pouquinho e pensar: “espera um pouco, eu não preciso ficar dependendo das pessoas”. 

Foi um marco na sua autonomia. No curso de Biologia existia um professor que tinha 

um amor incondicional pela biologia, era tão grande esse amor que a fez permanecer no 

curso para descobrir o que era o curso e aprender a gostar. Era extremamente curioso e 

pela primeira vez ela viu que curiosidade não era defeito e sim virtude, para uma futura 

bióloga não podia se conformar com as primeiras respostas para um problema e não 
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podia sossegar enquanto não respondesse todas as dúvidas. No curso de direito lembra 

de um professor fantástico, de repente ele mostrou que a justiça é uma coisa que existe e 

o mais importante ele era juiz e mostrava aos alunos como ser uma pessoa honesta, reta 

e se comportar bem dentro do Direito. Na anotava nada na aula e ficava absorvendo o 

ensino dele, o amor que tinha pela justiça. Na especialização, apesar de em Docência 

universitária não teve nenhum professor expressivo. Ao contrário, no Mestrado teve 

uma professora que inclusive foi sua orientadora que era aquela professora contagiante, 

amava o que fazia e que estava perto acabava amando também. “Foi uma pessoa que 

estava preparada para influenciar as pessoas. De repente você para e percebe que ela 

não estava dando aula só daquele conteúdo, estava dando aula de vida també(...)” O 

que une todos esses professores que Haidê teve é que eles não estavam preocupados 

com o conteúdo e sim, muito mais preocupados também em facilitar o aprendizado. 

Considera-se uma boa professora, até acha engraçado que tem aluno que pede 

para trocar de turma só para ficar exatamente na turma em que ela dá aula, 

principalmente os alunos de estatística. Sempre gostou de prestar muita atenção nos 

alunos, porque acha que a dinâmica do aprendizado é muito interessante. Chegou ao 

ponto de conseguir perceber quando o aluno está com dúvida e diz “(...) se eu não faço 

isso eu não estou dando aula, eu não estou cumprindo minha função(...)”. Às vezes o 

aluno não faz a pergunta, mas ela sabe que ele está com dúvida e consegue até saber 

qual é a dúvida pela carinha que ele está fazendo. Haidê é convicta que aprendeu a ser 

professora na sala de aula com os alunos, eles foram seus melhores professores, talvez 

seja porque a natureza dela seja assim, presta atenção na reação porque “(...) dar aula é 

uma ação e reação, se fosse diferente, nós gravaríamos a aula, chegaríamos lá, 

apertaríamos o play e ficaríamos lendo jornal(...)”. Baseada em sua experiência como 

aluna, também é convicta de que o domínio didático por parte do professor é mais 

importante que o domínio do conteúdo. Teve professores que eram excelentes técnicos, 

mas não aprendeu nada com eles e teve professores que sabiam o básico e souberam 

passar esse básico sobre o qual construiu o seu conhecimento. Haidê descreve uma aula 

bem sucedida como sendo aquela em que consegue chamar a atenção dos alunos e 

prendê-los ali no contexto: “(...) uma aula que consegue fazer com que eles não só 

raciocinem com aquela lógica da aula, como também pensem além e façam perguntas 

de aplicação do assunto(...)”. Normalmente é a aula em que ela sai sem saber qual a 

direção de sua  casa, de tanto que perguntam e sugam-na.  
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Em relação aos alunos, percebe que existe uma série de diferenças entre eles, 

inclusive entre alunos de turnos diferentes. É por isso que é importante saber onde cada 

aluno está para resgatá-lo, o que muitas vezes professores com elevada titulação 

acadêmica não fazem, seja por não saberem ou por não quererem. Os alunos têm uma 

expectativa que os professores dêem condições de numa situação profissional real 

possam agir e reagir. Devido apresentar essas convicções, Haidê percebe que consegue 

despertar algumas paixões nos alunos, sejam elas positivas ou negativas. Alguns alunos 

a vêem como uma pessoa a ser ouvida e em várias situações é procurada por eles para 

compartilhar dificuldades. Diz que o fã clube dela assim como comunidades no orkut do 

tipo “eu amo a Haidê” e porque não também, “Eu odeio a Haidê”. Mas a prova que as 

paixões positivas são maiores é a disputa que os alunos fazem semestralmente para 

terem-na como orientadora de TCC, quando abertas, as vagas são preenchidas em 

menos de duas horas.  Também lembra que é constantemente professora homenageada 

nas formaturas e geralmente no dia sempre ouve pais e irmãos dos alunos curiosos para 

conhecê-la pessoalmente. Considera-se uma professora bem humorada que gosta de 

criar situações factíveis em suas aulas para que os alunos possam vivenciar um pouco 

daquilo que está falando e sempre que está preparando as aulas procura contemplar o 

maior número possível de dimensões dos assuntos. Durante as aulas não gosta de ficar 

falando da vida pessoal dela nem dos alunos porque acha que isso deprecia um pouco a 

relação e dá a impressão que o professor está enrolando a aula. 

O reconhecimento como professora é complicado. Em casa, a mãe aceita, mas o 

pai não vê valor nenhum em ser professora, até usa pejorativamente a expressão 

“professorinha”, mesmo que ela exiba sua coleção de troféus ganhos decorrente de suas 

homenagens em formaturas. Desabafa que fica um pouco chateada e desgostosa. Para o 

pai é importante que ela seja mais advogada do que professora.  No seu círculo de 

amizades tem uma espécie de reconhecimento por parte de muitos que a colocam quase 

que numa outra realidade, uma realidade intangível e chamam-na de “A professora”. 

Sobre a avaliação docente critica, inicialmente, que às vezes percebe que os 

alunos usam como um instrumento de barganha e não como um instrumento cujos 

resultados impactarão na qualidade do ensino. Eles vêem como um instrumento de 

punição do professor para uma nota ruim que tirou numa prova. O momento de 

aplicação deveria ser outro, talvez depois do semestre terminado, porque o aluno teria 

um tempo para pensar sobre no que a disciplina e as aulas do professor vão servir no 

exercício da profissão. Os resultados são fortemente influenciados pelo momento no 
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qual é aplicada, por exemplo, se a avaliação for aplicada num dia de entrega de uma 

prova corrigida, os alunos que não lograram êxito poderão utilizá-la para “se vingar do 

professor”. Mesmo considerando essas limitações do instrumento, quando recebe o seu 

resultado costuma fazer uma auto-avaliação e comparar com os rendimentos dos 

semestres anteriores e buscar as causas das diferenças nos índices.  

 

 
4.1.3 Lélio (O que é falante, tagarela) 
 

“Num aspecto emocional de ele saber lidar com os alunos no sentido de ter uma aula 
agradável e também falar uma linguagem acessível com segurança, perceber que ele está 

falando algo com propriedade, ele sabe o que está dizendo e ao mesmo tempo eu consigo 
entender o que ele está dizendo.” 

 
 

Lélio tem 28 anos, é casado e recentemente nasceu sua primeira filha que está 

com três meses de idade. Sua esposa é contadora e atualmente cursa o Mestrado em 

Educação porque também quer ser professora. Filho de agricultores que têm apenas o 

ensino fundamental incompleto tem dois irmãos ambos graduados e um deles, o mais 

velho é doutor e professor na mesma universidade, o caçula está participando do 

processo seletivo do Mestrado. Costuma assistir programas noticiários pela TV para se 

manter por dentro do que está acontecendo, geralmente final das noites. Também ouve 

rádio na freqüência dos canais jornalísticos. Em relação à música não tem um gosto 

específico, mas não gosta dos estilos comerciais, é bem simpatizante da MPB. As 

revistas que lê são acadêmicas e assina três ou quatro de assuntos diversos, 

principalmente relacionados a negócios, porque dá muitas aulas na graduação e em 

MBA e precisa conhecer situações corriqueiras do mundo dos negócios para que possa 

problematizar sua aula.  

Navega na internet com regularidade para acessar e-mail ou para fazer compra 

de livros porque como a internet é muito fácil para dispersar a pessoa, ao contrário do 

material impresso, prefere buscar informações que utiliza para as suas aulas e estudos 

nos livros e revistas para ter mais consistência e até para os alunos verem e de alguma 

forma impactar na motivação deles para a leitura de livros. Tem domínio da língua 

inglesa e espanhola para leitura e razoavelmente o francês, mas não possui fluência 

verbal. Nunca fez nenhum curso e afirma que sempre foi autodidata no estudo das 

línguas. Saiu da casa dos pais, na zona rural de uma cidade do interior de Santa Catarina 

aos 12anos, porque, assim como seu irmão mais velho, foi para o seminário. Seu acervo 
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bibliográfico foi constituído a partir da graduação e possui, principalmente, livros de 

filosofia, bem como livros sobre filosofia aplicada às diferentes áreas do conhecimento.  

Afirma que não consegue ler metade dos livros que compra. Atualmente vai à 

igreja católica, mas não desenvolve nenhum trabalho relacionado às pastorais, a 

exemplo de quando era seminarista que organizava grupos de jovens. Classifica sua 

vida em três fases, na primeira dedicou-se à igreja, a segunda foi dedicada à formação 

profissional e agora, a terceira, está sendo para a família que está constituindo. Apesar 

de não ser um religioso afirma que a sua formação religiosa influenciou diretamente a 

sua formação profissional. Tem um círculo de amizade bastante variado, a metade é 

constituída por amigos com vínculo profissional e os demais relacionados à formação e 

amigos indiretos que são amigos do irmão. Costuma reuni-los para atividades sociais e 

gastronômicas. 

Seus pais apesar de não serem escolarizados e, segundo ele, com pouca “cultura 

formal”  sempre incentivaram os filhos para o estudo apesar de que também desde 

pequeno tinha que trabalhar na roça, contudo, seu pai abria uma concessão dizendo que 

quando tivesse uma tarefa da escola para fazer não precisava trabalhar e para fugir da 

roça passou a estudar bastante. Os primeiros anos da sua trajetória escolar aconteceram 

na zona rural numa escola pública multiseriada. Quando virou seminarista passou a 

estudar numa escola privada localizada no mesmo prédio do seminário, onde, além das 

aulas tinha que estudar três horas, diariamente – o que no início via como obrigatório e 

que depois se tornou natural. A condição de seminarista, obrigatoriamente, o levou a 

fazer o curso de licenciatura em Filosofia na universidade em que trabalha atualmente, 

porque era conveniada com o seminário. O curso era cem por cento custeado pelo 

seminário, até que desistiu da vida religiosa, na metade do curso, e teve que assumir a 

mensalidade. Começou a trabalhar como professor de ensino religioso numa escola 

privada para custear a faculdade.  

Fez especialização em ética na mesma universidade sem bolsa e o Mestrado em 

educação com ênfase em filosofia da educação, em que usufruiu de uma bolsa-desconto 

que era garantida se realizasse o pagamento até uma determinada data do mês. O 

Doutorado foi em Filosofia pura realizado numa universidade pública no interior do 

estado de São Paulo, não recebeu bolsa e custeou as despesas semanais das viagens 

entre Curitiba e São Carlos. Ao longo dessa trajetória possuiu algumas dificuldades, 

veio de um ensino fundamental com baixa qualidade e no ensino médio teve que 

recuperar as deficiências por isso estudou bastante no primeiro ano, à época com 
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quatorze anos de idade, para conseguir passar nas disciplinas que ficou para exame 

final, os outros anos foram tranqüilos porque já havia entrado no ritmo. No ensino 

superior a defasagem era cultural, veio do interior, estava numa cidade grande e fazendo 

um curso que apesar de ser complexo não o proporcionou atividades de pesquisa, por 

exemplo, e isso acarretou a dificuldade que teve no Mestrado, se tornar um pesquisador. 

Entre os professores que o marcaram existe, no ensino médio, um professor de 

Matemática que mostrava a matéria de um jeito que facilitava a vida dos alunos e isso 

foi importante pelo fato de a Matemática ter sido um grande problema quando entrou na 

escola. Existiu depois, na graduação, um professor de Lógica que, além de irreverente, 

simplificava uma matéria considerada muito árida. Na especialização não houve 

professor que o tivesse marcado, mas lembra de um que pegava o material da aula e 

simplesmente saia falando e a maneira como ele falava tornava aquilo extremamente 

didático, sendo que, ao contrário do professor de Lógica, não era irreverente e também 

não pertencia ao quadro dos professores efetivos, mas a forma segura com que ele 

passava o conteúdo foi marcante. No Mestrado e no Doutorado, os professores 

orientadores o colocaram em contato com a pesquisa e foram referências para a sua 

atividade profissional de pesquisador. De maneira geral, o que tornou todos esses 

professores bons em seu ponto de vista foi a didática, era a linguagem utilizada e a 

facilidade para tornarem disciplinas e matérias comumente consideradas difíceis, em 

algo assimilável e palatável. A linguagem e a afinidade no sentido emocional foram 

muito significativas, “(...) essas coisas desencadearam uma ligação maior com os 

alunos e as aulas se tornavam mais agradáveis”. 

Lélio não fez nenhum curso específico para a docência no ensino superior, nem 

no Mestrado ou Doutorado teve uma disciplina sequer que tratasse das questões 

didáticas, porém em nenhum momento reclamaria dessa ausência, acredita que isso 

talvez não impactasse significativamente em sua prática. Fala isso porque a sua 

trajetória de vida foi lhe dando algumas habilidades, primeiro, quando, na condição de 

seminarista, liderava grupos de jovens e segundo, porque assim que terminou a 

graduação já começou a dar aula e isso, por um lado, foi ruim porque lhe faltava 

argumentação teórica mas, por outro lado, foi bom porque ele não tinha esquecido, 

ainda, sua condição de aluno e por isso sua estratégia, no início da carreira era procurar 

fazer em sala de aula aquilo que ele gostava que os seus professores de graduação 

faziam. Tem uma estratégia muito interessante que ainda utiliza, quando um aluno fazia 

algo de errado e que ele não gostava não criava atrito em sala, simplesmente transferia 
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para o aluno a raiva da ação, ou seja, não chamava a atenção do aluno e sim colocava 

em discussão a situação e aí o aluno com vergonha assumia a culpa da ação e não ficava 

com raiva dele. A partir do relato dessa situação diz que foi aprimorando a sua prática e 

aprendeu de fato a ser professor na sala de aula, além da contribuição da imagem que 

guardava dos professores que lhe serviram de referência, lidando com os desafios e as 

situações do dia-a-dia. Mesmo sendo egresso de uma licenciatura, acredita que nas 

disciplinas pedagógicas que teve aprendeu muito mais as questões técnico-operacionais 

da profissão (fazer um plano, fazer um mapa conceitual, como organizar o quadro de giz 

e apagar). 

Profissionalmente teve um percurso trilhado em poucas instituições. Iniciou 

ministrando aulas numa escola particular de primeira a quarta séries atuando com ensino 

religioso durante um ano e meio. Em paralelo, foi vendedor de seguros, por dois anos, 

para complementar a renda e conseguir pagar a faculdade, apesar de dizer que não tinha 

a menor habilidade e ser um pânico para ele. Conseguiu um emprego em outra escola e 

ministrou aulas de quinta série do ensino fundamental ao ensino médio das disciplinas 

de ensino religioso e filosofia pelo período de um ano. Logo em seguida começou 

precocemente, aos vinte e um anos de idade a sua experiência no ensino superior 

mesmo porque imaginava que isso aconteceria quando tivesse seus quarenta anos de 

idade, tudo aconteceu muito rapidamente, conta.  

A percepção e o interesse em ser professor surgiram apenas quando estava se 

graduando porque quando era criança o seu interesse era ser engenheiro mecânico para 

trabalhar na serralheria de um tio. Conta que o interesse em ser professor no ensino 

superior surgiu quando percebeu que gostava de lidar com jovens mais do que com 

crianças e a oportunidade surgiu porque tinha um ex-professor da época da graduação 

que sabendo do seu interesse o indicou para uma vaga num curso superior de filosofia 

num seminário. Enviou o currículo e na semana seguinte, antes mesmo de iniciar as 

aulas do Mestrado, já estava ministrando aula. Também à época participou de uma 

banca de seleção em outra faculdade concorrendo com quatro candidatos, inclusive um 

doutorando, e ficou com a vaga da disciplina de metodologia científica para o curso de 

Publicidade e Propaganda. 

Com um ano de experiência no ensino superior e cursando o Mestrado foi 

convidado para ingressar como professor 40h na universidade em que trabalha há sete 

anos. Iniciou ministrando aula das disciplinas institucionais (processos do conhecer, 

ética e epistemologia) nos curso de Administração e alguns cursos de licenciatura. O 
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maior orgulho foi poder ser professor na instituição que estudou e para ele é uma 

referência na vida. Alguns desafios, no início, o primeiro de ver os seus ex-professores 

agora colegas de profissão e o maior de todos, ingressar como professor do curso de 

Administração cuja maioria dos alunos era mais velha e ele conseguiu estabelecer um 

diálogo de respeito e profissionalismo o qual lhe rendeu muitos aprendizados e trocas de 

experiências. Uma das maiores emoções que teve foi ao final do primeiro ano de 

experiência uma turma do curso de Letras o homenageou como patrono na cerimônia de 

formatura.  

Considera-se um bom professor, mas ainda tem muito para aprender, 

principalmente no quesito relações emocionais porque segundo ele, “muitas vezes você 

está formado para trazer teoria para o aluno, mas o psicológico, o perfil psicológico 

você fica muito aquém, e cada dia você presencia novas situações”. Mas deixando a 

modéstia de lado, se considera um bom professor pelo fato de procurar sempre respeitar 

os alunos evitando usar a mesma linguagem deles e ao mesmo tempo usando uma 

linguagem acessível que pela compreensão desta consigam melhorar a sua. Para Lélio, 

precisa haver uma simbiose entre os domínios da didática e do conteúdo, eles são 

interdependentes, mas para a graduação acredita que o didático precisa ter um peso um 

pouco maior que o conteúdo, principalmente em relação ao uso da linguagem. O 

diálogo na aula tem que ser o mais próximo do natural. Ele espera que seus alunos 

consigam localizar alguns elementos do que foi dito em sala de aula no exercício da 

profissão, fazer a transposição, nesse sentido, como é professor de uma disciplina 

institucional e atua em vários cursos, sempre dialoga muito com os professores da área 

para conhecer revistas, eventos, situações profissionais que possa utilizar nas suas aulas 

situando a sua disciplina no contexto profissional. Explica que uma aula bem sucedida é 

aquela quando os alunos fazem perguntas em sala de aula sobre o que está sendo 

falando e fazem colocações e não final nem consegue dar intervalo e quando termina o 

horário os alunos ficam ali com ele conversando, perguntando, comentando alguma 

coisa em relação à aula, e claro, essa aula foi boa porque teve certa dose de bom humor.  

Atualmente, Lélio tem uma preocupação muito grande com os alunos que 

ingressam no ensino superior, considera que uma parcela significativa está perdida e 

tem dificuldade muito grande de entender o que está fazendo na universidade, falta 

definição de objetivos em relação ao curso, à profissão e mesmo à vida. Uma 

característica evidente é a falta de paciência: “(...)  querem tudo rápido e não esperam 

que as construções aconteçam, algumas vezes não têm interesse e o professor precisa 
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fazer um grande esforço para trazê-los à participação pró-ativa(...)”, contudo, quando 

consegue, acaba esbarrando em outro obstáculo: as dificuldades de leitura, escrita, 

oralidade e compreensão. Segundo Lélio, “(...) muitas vezes eles estão percebendo que 

estou falando, estão gostando, estão reagindo, estão anotando tudo, dependendo do que 

você fala estão até rindo. Você nota certo interesse neles sobre o que você está falando 

só que eles não conseguem falar nada e se você faz uma pergunta eles não sabe 

responder. Então eles até têm interesse mas não conseguem aprender”. Justifica que 

essa situação também tem origem na “dimensão anti-intelectual da cultura brasileira 

(...) é uma cultura na qual a prática e o trabalhar tem muito mais valor do que estudar, 

prova disso que muitos dos seus alunos, principalmente da noite, usam freqüentemente 

a desculpa: ‘ah professor, vamos fazer o mínimo porque estamos cansados!’” ou então, 

“amanhã tenho que levantar cedo para trabalhar”. 

 Esta é uma preocupação e, de certa maneira, uma dificuldade não só dele, pois 

sabe que outros colegas também compartilham da mesma realidade e angústia, quando 

dialogam informalmente na sala de professores, porém apela para que as reuniões que 

existem na universidade deixassem de ser informativas e assumissem um caráter mais 

formativo. Sugere que fosse estabelecido um espaço de diálogo entre os professores 

para discutirem o perfil do aluno que está chegando à universidade, porque infelizmente 

alguns colegas, de acordo com ele, “(...) esqueceram o que é ser um aluno e muitas 

vezes pedem coisas que não estão ao alcance deles e acabam afastando-os e 

minimizando a possibilidade de trazê-los para um progresso”. Estas circunstâncias são 

favoráveis para o fracasso e, em decorrência, a desmotivação dos alunos. 

Lélio se descreve como um professor que mostra quem é e o que pensa, até 

porque ele afirma que o professor carrega uma grande missão: falar e fazer. “Quando se 

decide ser professor se perde um pouco de sua vida privada e passa-se a ter uma vida 

pública muito intensa e exigida, não pode fazer certas coisas que faria se não fosse 

professor”. Procura respeitar muito seus alunos tratando-os bem como qualquer pessoa 

merece. Apresenta os conteúdos de aula de uma maneira natural sem perder a 

formalidade. Procura ser humilde e não simples. Não é arrogante e procura chegar 

sempre no horário e ser cumpridor de suas responsabilidades relacionadas ao processo 

didático dentro e fora da sala de aula. Não consegue ter muita firmeza em algumas 

situações, a exemplo de quando os alunos estão muito agitados e ele não consegue ser 

autoritário, então sempre deixa livre para que, quem quiser ir embora mais cedo, possa 

sair. Uma limitação que tem é criar muitas expectativas nos alunos e, por vezes, não 
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conseguir corresponder, por exemplo, ao final de um conteúdo e ver que foi tão vibrante 

a aula. 

Acredita que os colegas de trabalho o vêem como uma pessoa bem relacionada. 

É muito valorizado profissionalmente pela família e o orgulho dos pais é poder dizer 

que têm dois filhos doutores e que trabalham na universidade. Já os seus alunos o vêem 

como uma referência social, muito além de um professor, o vêem como um certo ícone, 

uma imagem. O fato de, aos vinte e nove anos ser doutor e ter uma carreira de oito anos 

no ensino superior, o faz distinto e bem sucedido, inclusive afirma que isso já lhe 

garante uma boa condição salarial. Procura sempre demonstrar essa realização e deixar 

transparecer aos seus alunos, principalmente os da licenciatura, porque também serão 

professores e, de certa forma, percebem sua motivação e satisfação com a carreira. 

Considera-se um “entusiasmado com a profissão”, tem muito orgulho do que faz e da 

instituição que trabalha 

 
4.1.4 Margôt (A versátil) 
 

“Eu comecei a dar aula assim, descobri na sexta-feira que eu ia começar a trabalhar como 
professora, sem nenhum aviso prévio, comecei a dar aula na segunda-feira. Daí minha mãe e 
meu padrasto já tinham me passado algumas orientações. (...) por um lado eu tinha que estar 

ali, eu tinha que demonstrar que eu estava no lugar certo para a coisa certa e lá por dentro eu 
dizia ‘meu Deus do céu, o que eu estou fazendo aqui?’ (...) daí você acaba descobrindo que 

você sabe muito mais do que aquilo.” 
 

Margôt é solteira, sem filhos, tem 32 anos e nasceu numa família nobre. Seu pai 

biológico é médico oncologista e sua mãe, que se encontra casada com outro homem, é 

psicóloga. O padrasto, que ela, por vezes, também chama de pai, é advogado e, junto 

com a esposa, são professores doutores na mesma universidade que Margôt. Tem 

apenas uma irmã, que é advogada. Mora fora de casa há quinze anos. Considera-se 

muito independente “apesar de ir à casa da mãe e do padrasto todos os dias”, 

acrescenta. É uma mulher bem versátil. Assiste a jornais e “seriados enlatados” 

transmitidos pela TV a cabo aos finais de semana. Ouve rádio diariamente no carro, no 

longo percurso entre sua casa e a universidade, prefere os canais de notícias para poder 

saber o que está acontecendo e interagir com a sociedade. Sempre ouve músicas no 

MP3 quando faz atividades físicas e não tem um estilo musical preferido. Lê, 

diariamente, um grande jornal de circulação nacional que o padrasto assina e outro de 

circulação regional, com interesse no caderno internacional, porque sua área de atuação 

é o direito internacional.  
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É formada em inglês e espanhol, inclusive com parte dos estudos das línguas 

realizado fora do país. Considera-se proficiente porque fala e escreve. Já estudou o 

italiano também. Navega na internet diariamente para verificar e-mail e buscar 

informações que utiliza na aula, a exemplo de jurisprudências. Lê e assina revistas, 

segundo ela, “inúteis e relacionadas à saúde, beleza e fofocas”. Viaja pelo menos uma 

vez por ano para fora do Brasil e mais vezes internamente. Morou um ano e meio nos 

Estados Unidos, concluindo sua formação na língua inglesa, depois mais seis meses no 

Canadá e seis meses viajando pela Europa, com temporada na Espanha, estudando a 

língua espanhola. Estas viagens ocorreram no período da graduação, quando 

aconteceram prolongadas greves dos professores. A última vez que visitou museus foi 

numa viagem para a Europa no ano de 2004, depois disso nenhum mais. Diz em tom de 

ironia que as visitas são para “cumprir tabela” nos roteiros turísticos, mas acha 

interessante conhecer as obras e “(...) ver o que é que se passou na cabeça do ser para 

fazer aquela coisa”. Sua próxima viagem, caracterizada por ela de “mochilão”, será 

para Buenos Aires, para participar de uma competição esportiva. Ela é maratonista e 

planeja correr a maratona de Nova York também. 

A prática esportiva surgiu em sua vida à época da Academia militar. Como não 

tinha força nos braços fez “um acordo” para que, quando fizesse algo errado, seus 

castigos físicos fossem dez minutos de corrida, ao invés de dez flexões. Ali nasceu a 

Margôt esportista. Tem um acervo bibliográfico que organizou numa planilha, em 

ordem alfabética de títulos e autores. A maioria dos seus livros é da área do Direito, mas 

também possui livros clássicos, romances e auto-ajuda. A prática de leitura começou na 

infância com os gibis e os pais sempre lhe deram livros de coleções infantis 

importantes. Freqüenta um clube de campo da alta sociedade, porque herdou um título 

do avô, mesmo assim seu círculo de amizades é considerado por ela bem restrito, são 

colegas de faculdade, professores, amigos dos pais e colegas da “associação de 

corredores de rua de Curitiba”, da qual participa. 

Sua trajetória escolar foi construída em boas instituições. Estudou toda a 

educação básica numa escola privada confessional tradicional da cidade na qual seu pai 

também havia estudado e ganhou prêmios como aluno destaque e ele fez questão de que 

suas filhas também estudassem na mesma escola. Foram anos de muito estudo e 

exigências. Quando estava concluindo o ensino médio, seu padrinho, que era coronel da 

PM, fez todo um marketing sobre a carreira militar e, segundo ela, funcionou. Ao 

término do ensino médio fez a seleção e passou quatro anos na Academia da Polícia 
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Militar em São Paulo. Saiu com a patente de tenente, mas até hoje se pergunta por que 

fez isso na vida. Retornou para Curitiba e começou do zero. 

Fez vestibular e ingressou numa universidade pública, no curso de 

Administração, com habilitação em comércio exterior, porque sempre gostou dessa 

parte internacional. Durante a graduação fez iniciação científica por influência dos pais 

(mãe e padrasto) e, por meio dos estágios, direcionou a sua carreira, desde o início do 

curso, para a área internacional. Terminou a graduação e foi fazer uma especialização 

em Direito e negociação Internacional numa universidade pública do estado de Santa 

Catarina, cujas aulas aconteciam em Curitiba. Foi uma turma especial, montada por 

influência política do seu padrasto, inclusive recebeu bolsa de estudo. O curso era 

predominantemente relacionado ao Direito e isso a fez se interessar em estudar um 

pouco mais a área, além, óbvio, das influências do padrasto que, “democraticamente” 

dizia: “(...) você pode escolher qualquer área dentro do Direito”.  

Fez um novo vestibular e ingressou no curso de Direito, com bolsa de estudos 

porque era filha de professores, na universidade privada em que agora também é 

professora. Seu interesse era apenas no conhecimento e por estar “desinteressada numa 

carreira” acredita que o aprendizado foi diferenciado em decorrência, também, do 

amadurecimento que era muito maior comparado à época da primeira graduação. Desde 

a época da graduação em Administração, o padrasto a levava para as reuniões de seu 

grupo de pesquisa na área de Direito internacional e, quando ingressou na graduação, 

esta participação se tornou efetiva. Recentemente foi aprovada no Mestrado em Direito 

e agora, sendo professora, também tem direito à bolsa-professor. Ao longo dessa 

trajetória não existiram dificuldades de ordem material e financeira. A maior dificuldade 

que teve, fala Margôt, foi vencer a timidez. Ela morre de vergonha de tudo e de si 

mesma. Enfrentou a dificuldade e foi procurando superá-la. Nos dias atuais, o que a 

ajudou nessa superação foi a corrida de rua, porque tem que interagir com muitas 

pessoas que não conhece e convive com pessoas que nunca imaginou encontrar, pessoas 

de universos sócio-econômicos totalmente extremos ao dela e, segundo ela, “ali todo 

mundo é igual”. 

Ao longo da trajetória escolar teve vários professores que foram importantes e 

deixaram marcas, ainda lembra o nome de todos. À época do ensino médio teve um 

professor de Matemática que queria ser como ele. “Era um homem perfeito, sabia de 

tudo!”  Essa admiração era decorrente da limitação que tinha com os números, afirma 

Margôt. Teve outro professor, Gil era seu apelido, professor de Português, que foi o 
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único que a deixou em exame final, ao longo de toda a sua escolarização. Isto aconteceu 

porque, até hoje, ela acha impossível a compreensão das tais “Orações subordinadas 

aditivas”, um conteúdo que “está inserido o dia inteiro no discurso” e que, para ela, nos 

dias de hoje, é uma questão mais intuitiva que conceitual. Na academia da polícia 

militar teve um professor major, instrutor de montaria de cavalaria, no qual se espelhava 

por dois motivos: primeiro, pela sua disciplina, organização e desenvoltura na 

realização das atividades – era o exemplo de perfeição e, segundo, porque um bom 

desempenho na cavalaria poderia lhe garantir a única chance de transferência para a 

cidade de Curitiba, na seqüência, frustrada. Durante a graduação em Administração 

houve um professor apelidado de Lacerda pelos alunos, que tinha uma característica 

interessante, um exemplo a não ser seguido, totalmente sui generis: ele sentava, ditava e 

ia embora. As folhas de fichário que utilizava eram amareladas pelo tempo. Nas 

avaliações era preciso reproduzir exatamente o que ele ditou e o mais curioso era que as 

alunas nunca tiravam nota superior a sete e os alunos homens sempre tiravam notas 

boas. Diferentemente da graduação em Direito, lembra-se bem de duas professoras pela 

didática que tinham e, principalmente, pela postura e o respeito que recebiam dos alunos 

num curso que, historicamente, é conservador. Elas chegavam, colocavam a matéria no 

quadro, faziam a chamada e depois começavam a aula. Esses detalhes e essa forma de 

se portar foram por Margôt incorporados. Existiu também um professor da 

especialização que considera uma pessoa fantástica, extremamente culta e, segundo ela, 

“o que ele tem de cultura ele não tem do resto”. Tem vários livros publicados é uma 

autoridade da área de propriedade intelectual.  Para ela, ele não deveria dar aula, porque 

não consegue se relacionar com as próprias idéias, fato que a levava sempre a pensar em 

não querer dar aula, e refletindo sobre a postura dele tinha uma convicção: “olhe, uma 

coisa que eu não quero fazer é isso”. O que sempre chamou a atenção nos professores 

que admirava e os considerava bons era o estudo permanente, a dedicação e a prática, 

isso os fazia estarem sempre atualizados com a matéria em ordem e de forma 

organizada. 

A trajetória profissional após a academia militar começou com dois estágios não 

remunerados, depois trabalhou como despachante aduaneiro, operadora de câmbio e 

assessora de comércio exterior. Passou por grandes empresas multinacionais sempre na 

área de comércio exterior e no período em que fazia o curso de Direito trabalhou por 

dois anos num escritório de Advocacia e, na seqüência, já formada e com OAB passou a 

trabalhar como profissional liberal atendendo por demandas no mesmo escritório de 
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advocacia no qual sua irmã trabalha. Como docente trabalha apenas há um ano, mas já 

está vinculada a quatro instituições de ensino, duas de nível superior e dois de nível 

técnico. Dá aula nos cursos de graduação em Direito, Administração e Ciências 

Contábeis e no curso técnico em Comércio Exterior, inclusive numa instituição o curso 

é à distância e ela precisa dar conta dessa nova tecnologia também. Suas disciplinas são 

relacionadas ao Direito Empresarial, Direito Constitucional, Direito Internacional e 

Direito de Integração. Tem uma carga-horária de aproximadamente 30h/a semanais, o 

que está fazendo-a se afastar do exercício jurídico e se dedicar à docência. Nunca fez 

nenhum curso para a docência no ensino superior e acha que se tivesse oportunidade 

faria, porque muito do que ela faz em sala de aula foi acontecendo intuitivamente. Até 

sugere que o curso poderia trazer questões sobre a forma mais adequada de se trabalhar 

determinados assuntos na graduação, sugestões de como intercalar uma aula prática com 

aulas teóricas, realização de estudos de caso, etc. Considera que está em processo de 

aprendizagem de ser professora. Está se espelhando em alguns dos seus professores 

resgatando as boas histórias e bons feitos aplicando e vendo se dá certo na matéria dela. 

É um aprendizado diário, e um dos grandes referenciais que possui é o seu padrasto que 

também foi seu professor e a quem tem profunda admiração e respeito pela postura 

profissional dele. Não perdendo o jeito bem-humorado e despojado diz que, também 

com o padrasto, tem coisas que ela aprendeu a não fazer e cita o terrorismo que ele faz 

com os alunos, ele “(...) não é muito de mostrar os dentes, exceto para rosnar, então 

sabe, cria uma distância muito grande entre o aluno e ele(...)”. 

Margôt começou a dar aula por indicação, soube numa sexta-feira que ia 

começar a dar aula na segunda feira, se desesperou, mas se organizou, pediu ajuda a sua 

mãe que deu algumas orientações do que fazer e do que não fazer. Quando entrou em 

sala de aula não se esquece da cena, todos os rostinhos parados, olhando e 

acompanhando-a e ela pensando: “(...) parem de me olhar! Ai que droga!”. Diz que lhe 

dava aquele pânico de olhar para todo mundo e continuava pensando “(...) eu não sei o 

que estou fazendo aqui! Socorro! E o tico e teco ficavam brigando constantemente, um 

dizia: ‘por favor, postura, ajeite a coluna, você é professora’ e o outro dizia: ‘que nada, 

você é uma falsa, você não sabe o que está fazendo aqui’, enfim era uma imagem de 

muitas surpresas, era uma emoção de contradições”.  

O ingresso na carreira não foi algo planejado, apesar de estar inserida num 

contexto propício para ser professora, sempre fugiu da possibilidade da docência, até 

porque sempre teve a impressão que professor era tudo igual e se indignava quando 
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ouvia comentários do tipo, “você trabalha ou só dá aula?” Ela sempre imaginava que 

ia ser alguém na vida – não professora. Até porque os pais (mãe e padrasto) são 

profissionais liberais também, psicóloga e advogado e sempre achou que o prestígio 

social deles vinha não da docência e sim da profissão não docente, quando participava 

das formaturas e os via sendo homenageados imaginava que era por serem excelentes 

profissionais e não excelentes professores. Mas essa visão foi mudando e hoje sabe do 

valor e abrangência da atuação docente, reconhece o retorno que um professor tem 

quando acompanha o crescimento de um aluno, a modificação, o desenvolvimento, o 

amadurecimento, esta participação na evolução de uma pessoa em nenhuma das 

posições ocupacionais que teve existia. Contudo, a experiência não docente a permite 

trazer exemplos, fatos e casos que enriquecem suas aulas. Procura, também, trazer o 

conteúdo o mais próximo possível da realidade profissional para que faça sentido na 

vida dos alunos, pega a realidade deles e mostra que o conteúdo da disciplina está ali. 

Ainda não se considera uma boa professora porque acha que ainda tem muito tempo 

para aprender, o que melhorar e aprimorar. É convicta que será uma boa professora 

apenas quando estiver próximo do conhecimento que seu pai (padrasto) tem hoje, por 

enquanto está na fase do aprendiz do estagiário. 

Considera que para ensinar bem o professor precisa ter domínio do conteúdo e 

da didática. Sem domínio de conteúdo o professor não tem chance nenhuma de ser bem 

sucedido, principalmente no curso de direito que os alunos são extremamente 

questionadores, “(...) do terceiro período para cima eles já são quase advogados e do 

décimo período, então, eles são juízes e saem da faculdade como deuses. Os alunos são 

questionadores e perguntam o tempo todo e vão testando com alguns comentários do 

tipo, professor, eu ouvi falar tal coisa (...) se o professor não tiver domínio do conteúdo 

isso acaba complicando porque o aluno começa a perceber o ponto fraco ou a 

insegurança e daí não quer nem saber, perde o respeito e acaba a relação”. Há 

também a questão de didática, do professor saber passar a aula, conversar com os 

alunos, estar disponível para responder perguntas, também saber se posicionar e ter 

postura em sala de aula. Descreve que uma boa aula é aquela em que se consegue 

vencer todo o conteúdo, que os alunos estão prestando atenção e conseguem fazer 

perguntas totalmente adequadas à aula. Perguntas que acabam acrescentando à aula e ao 

conteúdo e que o professor precisa dar uma pausa, abrir um parênteses e acrescentar um 

tanto de conteúdo para responder aquele questionamento.  
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Entre os seus alunos existem aqueles que não se interessam. Ela procura se 

aproximar deles, estabelece um diálogo para identificar preferências e interesses e, a 

partir disso, localizar o conteúdo no interesse e na facilidade de aprendizagem do aluno. 

Em sua grande maioria querem apenas passar de ano, mas existem aqueles que querem 

aprender, a impressão que tem é que o curso superior é para eles um mal necessário, tem 

que fazer para poder ir trabalhar, para poder melhorar a condição financeira. Diz que 

existe um diálogo entre os colegas de profissão com os quais conversa bastante sobre 

avaliações, dificuldades dos alunos, a melhor forma de apresentar um determinado 

conteúdo específico além de conteúdos relacionados à carreira acadêmica. Não coloca 

muita fé na avaliação que é realizada sobre seu trabalho porque acha que é muito parcial 

e tendenciosa, sempre suspeitou muito dela porque o resultado vai depender muito de 

quando é aplicada se antes de uma prova ou depois, por exemplo. Ainda tem a questão 

de que se o aluno vai com a cara do professor, se não vai, se gosta da matéria, se não 

gosta de nada, enfim, precisaria ser repensada, porém, leva em consideração os 

resultados objetivos, com relação a cumprimento de horários, por exemplo. 

Margôt se considera uma professora organizada, atenciosa porque se dispõe a 

responder não só às questões relacionadas à sua disciplina, mas qualquer outra dúvida e 

até questões pessoais ou profissionais. É comunicativa, coisa que nunca imaginou que 

seria, por causa de sua timidez. Já escutou algum colega dizendo: “(...) ah, ela é muito 

novinha, não sei o que vem fazer aqui, se é desfile de moda...”, mas já ouviu 

comentários menos maldosos sobre ela ser um exemplo para os alunos, haja vista ser tão 

nova e já estar dando aula. De maneira geral, diz que os alunos devem vê-la como “(...) 

uma professora normal ou, quem sabe, mais como uma amiga, uma colega do que uma 

professora efetivamente(...)”. Seus familiares a valorizam muito como profissional. Dos 

amigos, poucos sabem que ela é professora, tampouco advogada. Para eles não fala que 

é professora, nem advogada, apenas estudante, porque não gosta de que fiquem sabendo 

muito da sua vida. De qualquer forma, aqueles amigos que sabem, fazem comentários 

do tipo “(...) legal, nossa, como você agüenta, como você tem paciência?” 

 
4.1.5 Perilo (O que enxerga ao redor) 
 

“Quando eu preparo uma aula, eu preparo dentro daquilo que eu teria dificuldades como 
aluno, então quando chega no aluno a minha explicação, às vezes, arruma a dificuldade que ele 

tem. (...) não sei quando eu comecei a pensar em pegar na mão, mostrar dessa forma, talvez 
uma das questões eu olho o semblante do aluno.” 
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Perilo tem 40 anos, é casado com uma assistente social e pai de uma menina 

com sete anos de idade. Seu pai faleceu quando tinha dez anos, era agricultor e estudou 

apenas até a quarta série, igual à sua mãe, que ainda é costureira. Quando se casaram, 

ambos eram viúvos, ele tinha dois filhos e ela apenas uma filha e juntos, tiveram mais 

seis filhos, sendo a última gravidez de gêmeos, da qual nasceu Perilo e seu irmão 

univitelino, que hoje é padre e faz Doutorado em Roma. Apesar da pouca escolaridade, 

sua mãe sempre incentivou e cobrou dos filhos o estudo. Dos nove filhos da família, 

sete têm ensino superior. Uma irmã é administradora com especialização em 

Administração Hospitalar, duas são professoras (Matemática e Biologia), um irmão é 

engenheiro mecânico, a outra irmã é contadora como ele e seu irmão gêmeo graduou-se 

em Filosofia e Teologia. Gosta de assistir televisão, principalmente filmes e programas 

de entrevista. Ouve rádio no carro quando se descola para a universidade e para as 

empresas dos clientes, em média duas horas por dia, oscilando entre canais de notícias e 

canais de música, preferencialmente rock in roll.  

Lê dois jornais, diariamente, um de abrangência regional, do qual é assinante, e 

o outro, de abrangência nacional, o lê numa das empresas em que presta consultoria. É 

navegador assíduo na internet e, além de buscar informações para se atualizar, revela 

que pesquisa novas receitas culinárias, pois o seu hobby é a cozinha, sempre nos finais 

de semana inventa novos pratos. Não costuma ir a museus, fato que desencadeia uma 

cobrança da filha e, com isso, raras visitas aos domingos. Consegue ler em língua 

inglesa pelo fato de ter prestado consultoria para uma empresa multinacional norte-

americana, mas tem preferência e maior facilidade com a língua espanhola. Considera-

se diferente da maioria dos jovens de sua época, porque sua adolescência foi vivida 

dentro do seminário religioso. Juntamente com seu gêmeo foram “entregues” ao 

seminário pela família aos 16 anos, no entanto permaneceu apenas até os 20, quando 

decidiu abandonar a vida religiosa. Seu irmão prosseguiu e, naquela época, essa foi uma 

separação muito dolorida, até porque, desde pequeno, eram muito iguais, inclusive a 

mãe fazia questão de vesti-los igual.  

No seminário teve uma educação muito rígida e aprendeu latim, grego e francês, 

porém ao longo do tempo esqueceu. Participa de uma comunidade no orkut chamada 

“eu moraria numa livraria”. Na metade dos anos de mil novecentos e oitenta se 

engajou num partido político de esquerda, recém criado, apesar de não ter sido filiado – 

fato que o leva a relembrar o que uma professora de Sociologia falava em sala de aula 

“o revolucionário de hoje é o pelego de amanha”. Assume que não foi tão 
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revolucionário, mas se considera um pelego nos dias atuais. Participa do conselho de 

classe por força da profissão. Seu círculo de amizades é constituído por parentes, 

vizinhos e amigos da família e do seminário. 

Cursou o primeiro ano do curso técnico em Auxiliar de Contabilidade na única 

escola de segundo grau, à época, da cidade. Saiu do interior e ingressou no seminário na 

cidade de Curitiba, integrado ao prédio havia uma escola particular na qual estudou, 

continuou o ensino médio agora de formação geral. Estudava pela manhã e a tarde numa 

rotina de muita disciplina, reconhece que os seus saberes da área de matemática foram 

desenvolvidos nessa época. Obrigatoriamente, ingressou no curso de licenciatura em 

filosofia na mesma universidade privada em que hoje da aula porque era conveniada 

com o seminário. Tinha bolsa que a perdeu quando decidiu abandonar a carreira 

religiosa e a família passou a ajudá-lo pagando a mensalidade.  

Depois de formado em Filosofia começou a trabalhar em algumas instituições 

financeiras e por isso foi incentivado a fazer a sua segunda graduação, Ciências 

Contábeis. Estudou em outra instituição de ensino reconhecida como a melhor da cidade 

na área. À época trabalhava num banco e, com seu salário, pagava a faculdade. Fez 

especialização em Economia de Empresa porque precisava ter uma visão geral de uma 

empresa. Afirma que foi um curso interessante porque os professores pediam bastante 

atividades práticas relacionadas ao dia-a-dia de uma empresa, atendendo às suas 

expectativas. Fez um Mestrado em Administração por um convênio entre instituições do 

ensino superior do Paraná e uma instituição pública do Rio Grande do Sul, porém 

perdeu o prazo de qualificação da dissertação não podendo concluir, esse fato gerou 

uma grande frustração. Buscou outro programa e conseguiu equivalência dos créditos 

cursados anteriormente, obteve o título de mestre em Engenharia da Produção também 

num convênio entre instituições do Paraná e uma instituição pública do estado de Santa 

Catarina. A obtenção do diploma de mestre além de uma realização pessoal significou 

um diferencial profissional porque como atua, predominantemente, na área de 

contabilidade à época foi o terceiro professor do curso a possuir a titulação. 

Ao longo de sua trajetória escolar existiram principalmente dificuldades de 

ordem financeira, no sentido em que como precisou pagar boa parte da escolarização 

teve necessidades materiais privadas para poder pagar as mensalidades da faculdade e 

da especialização. Foram dificuldades superadas e o que ficou foram as lembranças de 

seus bons professores. Lembra de uma professora do ensino médio, de língua 

portuguesa, porque fazia os alunos pensarem, ela era envolvida com movimentos sociais 
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e por ser uma moça solteira também chamava a atenção da rapaziada da escola no 

seminário. No curso de Filosofia se lembra de um professor que possuía uma 

capacidade de raciocínio espetacular além de sempre apresentar uma postura muito 

firme em sala de aula. Já no curso de Ciências contábeis o professor que o marcou foi 

aquele que também era o coordenador do curso, tinha um perfil profissional admirado 

por todos os alunos, era bem sucedido, tinha poder e patrimônio, inclusive trabalhou 

depois de formado trabalhou numa consultoria com ele e à época recebeu o convite para 

compor o quadro docente do curso na universidade. Foi um espelho de sucesso que o 

influenciou no jeito de trabalhar e de ser professor.  

Quando fez a especialização teve uma professora totalmente irreverente, 

ministrava uma disciplina comportamental, era brincalhona e desenvolvia umas 

atividades com lego e delas tirava as lições e as mensagens que queria ensinar com o 

conteúdo da disciplina. Já no Mestrado, o seu orientador foi uma referência de 

professor, era um “cara muito inteligente” estava entre os dez pesquisadores mais bem 

sucedidos. Todos estes professores foram marcantes por dois aspectos primeiro porque 

souberam transmitir o conteúdo que lhe couberam, sabiam passar e tinha a forma correta 

de transmitir, “(...) colocavam a cara pra bater, davam o conteúdo, porque tive outros 

professores que chegavam, falavam duas ou três palavras, dava um trabalhinho e 

saíam, até porque nessa área de contabilidade tem muito professor que é auditor então 

viaja muito e deixa um substituto que fazia um exerciciozinho e mandava os alunos 

para casa”; segundo, marcaram pelo diálogo, e “é um princípio que eu sigo como 

professor”, afirma Perilo, eram extremamente carrascos com o conteúdo, exigentes, 

mas adoráveis, eram pessoas que tratavam bem, conversavam, “te entendiam como 

pessoa”. Foram professores que sempre traziam suas experiências profissionais à tona, 

isso engrandece a formação profissional do aluno. E mais, eles estimulavam os alunos a 

lerem jornais para acompanhar o que está acontecendo coisa que Perilo faz questão de 

dizer que também estimula. 

Sua trajetória profissional começou com o estágio supervisionado em docência 

quando fez a Licenciatura em Filosofia dando aulas de Filosofia num colégio público na 

quinta e oitava séries. Após isso foi professor numa escola particular durante quase 

cinco anos. Ministrou aula de Filosofia e Psicologia para o magistério em nível médio e 

Filosofia para cursos técnicos. Desse período, um ano foi atuando como professor no 

curso técnico de Contabilidade. Essas experiências no ensino técnico-profissionalizante 

o credenciaram para ser professor no ensino superior fato ocorrido por ter feito 
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Licenciatura em Filosofia porque sem ela não teria a base pedagógica para dar aula em 

Contabilidade. 

Perilo diz que não escolheu ser professor de Contabilidade, não tinha interesse 

até o dia em que recebeu o convite. Ingressou no ensino superior, há dez anos, a convite 

de um dos seus ex-professores e o mais interessante é que seu ingresso aconteceu numa 

situação privilegiada, ele auxiliava outro professor, o que possibilitou aprender algumas 

posturas diferentes daquelas que tinha na condição de professor de ensino técnico 

profissionalizante. Suas outras atuações docentes também foram indicação, inclusive 

como professor de Filosofia em dois seminários de formação de religiosos. Na trajetória 

não docente trabalhou num banco, na área contábil de uma distribuidora de 

medicamentos, numa empresa de Engenharia Contábil, alguns escritórios de 

Contabilidade e por último abriu seu próprio escritório em sociedade com uma amiga 

que na seqüência diluíram a sociedade. Atualmente ministra aula na universidade para 

os cursos de Direito, Administração e Ciências Contábeis e nos dois seminários as 

disciplinas de Filosofia, ética e prática pedagógicas, coordenada um curso de pós-

graduação em Gestão Tributária. Também faz a contabilidade de cinco empresas e 

trabalha em casa no seu mini escritório. Suas experiências docentes ajudaram a trazer 

exemplos práticos para a sala de aula. Principalmente no curso e nas disciplinas 

relacionadas à contabilidade o professor tem que estar vinculado à prática, caso 

contrário, não terá exemplos, o professor que não tem vivência profissional fica muito 

ruim corre o risco de explicar uma coisa que não está mais em vigor, uma lei por 

exemplo. 

Lembra que quando ingressou em sala de aula o primeiro dia tremia bastante, ele 

tem um aluno daquela época que sempre relembra o quão temeroso ele estava, sequer 

falava, bem diferente dos dias atuais. O desafio tinha era descobrir como fazer para por 

em prática os conceitos ensinados. Hoje se considera um bom professor, mas se policia 

e não deixa que essa sua percepção “suba à cabeça” porque tem medo de se acomodar. 

Ao mesmo tempo sabe que tem muito que aprender porque a pessoa nunca está 

completa. “Você vai se completando, é uma experiência aqui, outra ali, ainda tenho 

muito pra melhorar, tenho muitas coisas negativas, nas próprias avaliações eu tenho 

muita coisa pra mudar(...)”. É um professor que não vê problema em explicar mais de 

uma vez, diz que prepara suas aulas dentro aquilo que ele imagina que teria dificuldades 

como aluno, então “quando chega ao aluno, a minha explicação às vezes arruma a 

dificuldade que ele tem”. Isso pode ser ruim para o aluno porque fica muito dependente 
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dele, mas faz questão de dizer que é só na explicação depois ele deixa o aluno caminhar 

com as próprias pernas. Não sabe quando começou a pensar em “pegar na mão” do 

aluno, mostrar dessa forma, talvez uma das origens é que ele olha no semblante do 

aluno. 

Perilo não tem dúvidas que o lugar no qual aprendeu a ser professor foi na sala 

de aula, diz que a sala é o maior lugar para aprender. Recorda que fez um curso para 

aperfeiçoar a docência, oferecido pela universidade, com duração de 180h/a, porém por 

melhor que seja o curso, a ênfase é sempre na técnica. “É preciso ir além, porque no 

caso de contábeis, curso no qual tenho uma carga-horária maior, a maioria de nós 

professores tem um lado profissional muito maior que o de professor, então o professor 

conhece muito, mas não sabe passar, a sala de aula dá essa fórmula pra pessoa, eu 

comecei a transmitir de um jeito e mudei porque eu vi que não dava certo. Tinha um 

aluno, por exemplo, que já era auditor, e auditor tem a Contabilidade grudada na 

cabeça, e o cara ficava me questionando, pondo em prova o que eu falava, então aquilo 

desmorona você, mas é uma experiência porque eu fui aprimorando e não chegou no 

final do semestre e ele já não indagava mais daquela forma desleal, porque daí já não é 

questão de preparo é de percepção que você aprende aqui na aula.” O domínio do 

conteúdo sem a didática não é nada, é importante alinhar os dois domínios (didático e 

conteúdo), mesmo porque um professor que não tenha conteúdo os alunos questionarão 

e aí entra o conflito, o aluno quer aprender mas o professor não sabe ensinar. Descreve 

que uma aula bem sucedida nesses moldes é uma aula em que ele expõe o conteúdo, dá 

o exercício, os alunos entendem e reagem bem àquele conteúdo e tem o resultado da 

prova satisfatório, é “(...) aquela aula que tem discussão também, aquela aula que o 

aluno perguntou e você deu a resposta, ele saiu satisfeito, ele saiu entendendo, essa eu 

acho que é a melhor aula.” 

Em relação aos alunos percebe que hoje não tem mais aquele respeito pelo 

professor como na época em que estudou. Contudo, também percebe que muitos deles 

tentam buscar no professor uma referência profissional, alguns perguntam da vida 

profissional e não só do conteúdo de aula, perguntam se é bem sucedido, questões às 

vezes banais como qual o carro possui e onde mora. Sobre os alunos do curso de 

Administração os reconhece em dois perfis distintos, o primeiro são os alunos que 

estudam à noite, alguns deles muito jovens, mas com responsabilidades, estudam à noite 

porque trabalham, outros já passaram da juventude e tem um pouco mais de 

comprometimento, de maneira geral pelo próprio horário e o cansaço eles vão naquele 
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limite que eles têm, se passar um pouco desse limite eles não vão mais para lado 

nenhum. O segundo perfil são os alunos da manhã, mais jovens, não têm 

responsabilidades profissionais, ainda, é uma turma difícil de ser trabalhada, no entanto, 

“suga”  mais do professor, busca conhecer mais o assunto. Existem bons alunos. 

Quando fazem a avaliação dos professores, acredita que alguns entendem e sabem 

avaliar outros dependendo da forma como se relacionam com o professor podem até 

usar a avaliação para se vingar de uma nota baixa que tirou. 

Considera-se um professor que cumpre as obrigações didáticas, a exemplo de 

datas, conteúdos e formas de avaliação propostas. Cobra muito dos alunos, mas sorri e 

às vezes é um pouco bravo. Gosta de ensinar e não se preocupa em relação a quantas 

vezes terá que repetir uma explicação até que os alunos compreendam, isto para ele, 

pode até ser um defeito. É visto pelos alunos como um amigo, como uma pessoa com 

quem pode tirar dúvidas não só dos assuntos relacionados à sua matéria, como uma 

pessoa séria que estuda e tem domínio sobre o que fala. Até poderiam descrevê-lo como 

“firme nos princípios, segue rigorosamente as leis da instituição, não abona falta, não 

arredonda nota”. Às vezes os alunos vêem até pedir conselhos profissionais, para ele 

isso extrapola as responsabilidades de professor, mas se acontece é porque ele passa 

essa confiança e o aluno o percebeu não só como professor. 

 
4.1.6 Tarcísio (O que tem confiança, coragem) 
 
“Então refletindo em sala de aula, eu como aluno vendo como é que eu me porto em relação ao 
professor, eu vou ter que lidar com tudo isso. (...) Foi aí que eu percebi, não realmente, apesar 

de todo esse trabalhão que dá eu estou disposto a isso. Foi aí que eu entendi: não, realmente 
vale a pena! Eu quero ser professor também. (...) eu faço isso porque eu quero, eu escolhi isso 

aqui.” 
 

Tarcísio tem 35 anos, casado e espera o primeiro filho, sua esposa é médica 

cardiologista e está com quatro meses de gravidez. O seu pai é formado em Direito e 

Contabilidade, está aposentado da carreira de diretor de um grande banco estatal do país 

além de ter sido professor numa universidade pública no curso de Administração. A sua 

mãe apesar de ser formada em física e matemática e ter atuado como professora quase 

quinze anos, depois que os três filhos nasceram dedicou-se a vida do lar. Com os filhos 

adultos e a chegada da aposentadoria, o casal se mudou para Florianópolis em busca de 

uma vida mais tranqüila numa casa de praia. Além de Tarcísio, seus pais tiveram outro 

rapaz que é formado em informática e uma moça que é formada em jornalismo além de 

ter ensaiado uma carreira de bailarina. Tem hábitos culturais bastante definidos. Quando 
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vê televisão busca tanto nos canais abertos quanto nos pagos jornais esportivos, 

econômicos e políticos, eventualmente assiste filmes porque prefere ir ao cinema, é um 

hobby, que desde pequeno os pais o levavam.  

Sempre que está dirigido ouve noticiários radiofônicos. Seu gosto musical é bem 

definido, rock in rol, blues e jazz basicamente. Apesar de na juventude não gostar de ler, 

sempre foi estimulado pelos pais para fazer leitura e isso desencadeou o gosto que tem, 

porque além de ajudar na escrita e na oralidade, segundo ele, “(...) é cultura, e hoje eu 

percebo que a cultura é um troço muito bacana”. Leu muito, tanto em língua nacional 

quanto língua estrangeira. Possui assinatura virtual de um grande jornal de veiculação 

nacional e diariamente faz um tour pelas notícias, principalmente do mundo econômico. 

Considera que tem uma mini biblioteca, somando-se os seus livros e da sua esposa. São 

aproximadamente 250 livros desde ficção, passando por história da humanidade, 

romances e chegando aos livros técnicos da área financeira e cardiológica. 

Estudou inglês por mais de dez anos, fato que junto às várias viagens 

internacionais para estudos e lazer adquiriu a fluência e não tem nenhum problema com 

a língua porque, inclusive, passou meses trabalhando fora do país. Já o espanhol, 

aprendeu por conta, por exigências do trabalho. Sua primeira viagem internacional foi 

aos quatorze anos de idade para um acampamento mundial de escotismo. Durante a 

adolescência foi atleta de natação e isso garantiu algumas viagens pela América do sul. 

À época da faculdade fez intercâmbio pra o Japão. Como trabalhou alguns anos numa 

multinacional alemã viajou várias vezes para a Alemanha, Espanha, Estados Unidos e 

França. Outra experiência profissional lhe garantiu um período de seis meses de 

treinamento na Noruega. Na época da copa do mundo de 2006 ficou dois meses 

viajando pela Europa com a esposa.  

Procura ter muita retidão e coerência na conduta e diz que aprendeu no 

escotismo cuja base de formação é um conjunto de valores que se aprende muito cedo 

dentro de um ambiente saudável. Como atleta de natação durante quase vinte anos, visto 

que ingressou aos cinco anos de idade, aprendeu a ganhar e a perder fora a questão do 

desenvolvimento físico e moral, também aprende valores apesar de ser um esporte 

individual. A única organização político-social que participa é o conselho de sua 

profissão, porém tem uma significativa atuação social decorrente da fundação junto com 

mais alguns amigos de uma associação, quase uma confraria, e regularmente ajudam 

quatro lares sociais que abrigam crianças, seja através da melhoria da infra-estrutura ou 
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com recursos financeiros mesmo. Tem um seleto e fiel grupo de amigos, suficiente para 

a manutenção de saudáveis vínculos de amizades e partilha de momentos sociais. 

Sua trajetória escolar foi trilhada em instituições tradicionais e, relativamente 

conservadoras. Não teve dificuldades de ordem financeira porque apesar do pai ter sido 

uma pessoa muito pobre, cresceu com o trabalho e deu boas condições aos filhos. O 

ensino fundamental realizou numa escola particular confessional focada na construção 

de valores humanos orientados pela religiosidade e pelo esporte, foi o momento, 

segundo ele, em que foi apresentado ao conhecimento. O ensino médio, também 

realizado em uma escola particular, com o enfoque para o vestibular porque “tinha uma 

neura” de ingressar na universidade pública em seu primeiro vestibular. E foi o que 

aconteceu, passou e cursou Engenharia Elétrica numa instituição pública, na qual 

devido seu excelente desempenho como aluno, durante o curso, ganhou uma bolsa de 

estudos para um intercâmbio de um mês no Japão. Sua escolha pela engenharia foi 

influenciada pelo gosto e bom desempenho nas disciplinas de matemática e física. 

Muito do lógico, da maneira de pensar, de refletir sobre os problemas da sua vida foi 

adquirido na engenharia, “foi a finalização do desenvolvimento da personalidade”. 

Considera que o problema da graduação é o direcionamento para o mercado de trabalho, 

saber que área trabalhar, o que vai fazer e como vai ganhar a vida.  

A especialização em Gestão Empresarial numa grande instituição de renome 

nacional ocorreu seis anos depois de formado. Não fez na seqüência da graduação 

porque acreditava ser necessário ter uma relativa experiência profissional para decidir 

qual área se especializar. Foi uma época que a especialização não estava tão difundida. 

Para a escolha da instituição levou em consideração dois critérios, primeiro ser uma 

instituição reconhecida na área de Administração e segundo a possibilidade de encontrar 

novas pessoas, principalmente gerentes de empresas e ampliar o seu networking este 

fator considera ser mais importante que o conteúdo nessa etapa de escolarização. Sua 

última conquista foi o Mestrado em Administração, um período de algumas renúncias 

em função do tempo que demandou para estudo. Realizou numa universidade particular 

na qual dá aula. Além do reconhecimento que a instituição tem nacionalmente a sua 

escolha foi pautada pela flexibilidade de horários das disciplinas, inclusive com 

disciplina ministrada à noite e em dias concentrados. Buscou o Mestrado porque 

precisava reforçar os conhecimentos da área de finanças. Conseguiu bolsa por mérito 

acadêmico, foi o terceiro colocado no processo de seleção. Demonstra que tem interesse 
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no Doutorado porque não quer ficar parado, no entanto só fará quando for possível 

conciliar com o trabalho até porque pensa pesquisar algo que contribua na empresa. 

Ao longo dessa trajetória escolar teve muitos professores que o marcaram. 

Lembra o nome de todos e de cada um fala um pouco, principalmente da dedicação e 

seriedade com o exercício docente. Teve um professor de história que, paradoxalmente, 

apesar de buscar a decoreba era um professor que parava e falava “pessoal vamos 

raciocinar, vamos pensar”. Durante a graduação os professores que marcaram foram 

por uma questão de convivência, pela disponibilidade, inclusive quando foi entrar no 

Mestrado voltou à universidade para pedir uma carta de recomendação e o professor que 

fez era o coordenador do curso que se lembrava dele. Com os professores da 

especialização não teve muito contato porque eram de outra cidade e o contato foi muito 

rápido. Já no Mestrado, recorda-se de alguns professores, principalmente um com o qual 

aprendeu a montar um texto, como raciocinar, e outro que trabalhou epistemologia da 

Administração, este o ajudou a saber que estava no lugar certo e era aquilo que queria 

fazer. Tarcísio diz que esses professores tinham três coisas em comum: a primeira é que 

sabiam o que estavam falando, isso chama muito a atenção, o raciocínio sai fácil, eles 

não estão ali falando o que decoraram, demonstravam firmeza no conteúdo; a segunda é 

que sabiam se expressar, chegar em frente a turma abrir a boca e o que falavam era 

forte, era em bom tom, não se enrolavam, dominava tudo; e a terceira, a empatia, isso 

fazia-o chegar em casa e ler a matéria por prazer, por gostar do professor, aí tem uma 

questão profissional e pessoal também. 

Começou sua trajetória profissional como estagiário trainee, um ano antes de se 

formar, no pós venda da área de serviços. Era uma grande empresa de telecomunicação 

de origem alemã e quando foi efetivado, logo que se formou, trabalhou como 

engenheiro de campo coordenando a implantação de redes de telefonia celular durante 

três anos. Recebeu proposta de uma empresa norueguesa, também do ramo de 

telecomunicações, e foi trabalhar em São Paulo, antes, porém, passou seis meses em 

treinamento na fábrica da empresa na Noruega. Um ano após recebeu uma proposta para 

voltar a trabalhar na empresa alemã, não pensou duas vezes, até porque voltaria a morar 

em Curitiba. Ficou seis meses na área de suporte à implantação de redes e foi 

transferido para a área de venda de serviços com a responsabilidade de fazer vários 

cálculos e projeções econômicas, este foi o momento em que ingressou na área 

financeira. Trabalhou mais três anos e saiu para ampliar a área de consultoria de uma 

empresa da família. Nesse período fez o Mestrado, iniciou a carreira acadêmica como 
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professor e trabalhou como gestor de uma clínica para a qual havia prestado consultoria, 

mas foi demitido e ficou apenas sendo professor por um período de seis meses até que 

passou num concurso público de uma empresa do setor energético e ocupa o cargo de 

assessor da diretoria financeira. 

No começo do Mestrado comentava entre os colegas que queria dar aula e sua 

trajetória como docente foi iniciada quando recebeu um convite de um colega que era 

coordenador numa faculdade particular para ministrar aulas nos cursos de Ciências 

Contábeis e Administração. Fez a disciplina de Processo pedagógico no ensino superior 

no Mestrado, mas não considera o fator decisivo para a atuação docente, e realizou 

estágio de docência com um professor ainda na condição de mestrando, com o qual 

aprendeu muito. Eventualmente fazia algumas substituições de seus professores do 

Mestrado na graduação fato que contribuiu para ser indicado pelo orientador para dar 

aula na universidade. Tem apenas essas duas experiências, ambas aconteceram por 

indicação e considera que a cadeia de relacionamento é muito importante nesse sentido. 

Comprou uns dois ou três livros indicados pela professora de processo pedagógico e 

herdou outros dois ou três antigos da época em que o pai foi professor numa 

universidade pública do curso de Administração, inclusive ajudava-o corrigindo provas. 

São livros de metodologia de ensino que ajudam, mas nunca se aprofundou no assunto. 

Quando comentou que ia começar a dar aula o pai deu alguns conselhos de como se 

portar e como se relacionar em sala de aula os quais seguiu. Não teve atividade de 

integração com os colegas ou com a instituição, não teve nada, começou a dar aula e 

conhecer o corpo docente “assim mesmo, na marra, fui conhecendo, conhecendo (...) 

falta de repente alguma atividade mais formal que nos ajude a conhecer os colegas, 

isso facilitaria muito”, reclama Tarcísio. 

Escolheu ser professor e deseja seguir dando aula e trabalhando na empresa. É 

motivado pelo prazer de ensinar a alguém, lembra que sempre gostou de dar palestras, 

se relacionar com os clientes, de ensinar algo a quem precisasse dele. O mais 

gratificante para ele “(...) é poder participar no aprendizado e a pessoa lembrar-se de 

você a vida inteira, é esse prazer de estar sendo importante na formação de alguém que 

me atrai, não é uma coisa qualquer”. As experiências docentes e não docentes se 

complementam totalmente porque quando um aluno não entende determinado conceito 

ele vai à experiência profissional e faz a articulação prática com aquilo que vivencia ou 

vivenciou e então o aluno aprende por associação. Continua trabalhando nas duas 

instituições e possui uma carga-horária na universidade de 16h/a semanais e na 
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faculdade de apenas 4h/a semanais por uma questão de manter o vínculo com a 

instituição que lhe abriu as portas. Não desenvolve pesquisas nem qualquer outra 

atividade além das aulas. 

Tarcísio relata que a maior dificuldade que tem como professor fazer os alunos 

aprenderem porque eles querem tudo muito rápido e pronto, não querem fazer esforço 

para pensar, e ele, ao contrário, valoriza bastante o raciocínio. Vê que os alunos acham 

pensar uma dificuldade e para superar isso sempre busca associar o conteúdo às 

experiências práticas e às exigências da profissão que acredita impactar na motivação. 

Percebe que alguns têm dificuldades de atenção, e é um número grande, que parece 

estar na faculdade somente pelo certificado. Estão muito indisciplinados, tanto os 

homens quanto as mulheres. Ficam muitas vezes escondidos atrás do laptop aberto 

fazendo coisas que não têm nada a ver com a aula. Considera-se um bom professor no 

sentido em que entra bem preparado na sala de aula e com o intuito de fazer os alunos 

aprenderem. Cumpre suas responsabilidades docentes: prepara a aula, não libera antes 

do horário, busca boas metodologias para o aprendizado, não é relaxado, tem disciplina 

e se esforça. 

Afirma baseado na sua experiência que depois de um ano dando aula o professor 

começa ter autocrítica porque tem parâmetros de comparação porque já ministrou a 

disciplina em mais de um semestre e tem dados de aprovações e reprovações, por 

exemplo. Uma maneira que utiliza para saber se está sendo ou não bom professor é o 

quanto os alunos participam da aula, se fazem perguntas, o que estão querendo saber, o 

nível de barulho. Quando está dando uma boa aula os alunos não estão dormindo e não 

conversam paralelamente. É convicto em afirmar baseado nesses critérios: “Estou 

melhorando, to ficando melhor!” Os alunos lhe dão muito feedback fora da aula, vêm, 

espontaneamente, conversar ao final da aula e sempre sai um elogio e até quando não 

gostaram de alguma coisa também vêm para fazer a crítica e se isso acontece, segundo 

ele, é porque os alunos o consideram. 

Aprendeu a ser professor em sala de aula. Quando decidiu ser professor, lembra 

que na condição de aluno, no Mestrado, passou a observar seus professores, como 

dominavam a sala de aula, como usavam as mãos, o quadro negro, como faziam uma 

pergunta ao aluno, o que faziam quando todo mundo estava conversando, como faziam 

quando alguém estava dormindo, como direcionavam as perguntas numa situação de 

trabalho em grupo, como faziam as devolutivas das avaliações. Foram muitas reflexões 

e observações até dos detalhes chegando à conclusão que realmente queria ser 
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professor. O exercício analítico, relembra, aconteceu “(...)refletindo em sala de aula, na 

própria sala de aula, eu como aluno vendo como é que eu me porto em relação ao 

professor e me perguntava, será que estou disposto a tudo isso? Vou ter que lidar com 

as minhas atitudes de aluno só que em outras pessoas. Foi aí que eu percebi. Não, 

realmente apesar de todo esse trabalhão que dá eu estou disposto a isso. Foi ai que eu 

entendi: Vale a pena! Eu quero ser professor também.”  

Não consegue imaginar um bom professor somente com teoria, é preciso ter um 

equilíbrio entre o domínio teórico e o domínio didático. Não adianta ser um excelente 

teórico, um excelente pesquisador se não sabe passar o conhecimento, se os alunos não 

entenderem. A didática, para ele é conseguir adequar aquilo que os alunos precisam 

saber ao perfil deles e isso acontece por meio da comunicação, argumenta que “(...)você 

não consegue se comunicar se o lado de lá, seu receptor, não entende o que você está 

falando porque seu meio de comunicação é ruim. Não adianta nada. Pode se ter a 

melhor informação do mundo, ter o melhor conteúdo, mas se eu passo de uma maneira 

ruim ele não vai aprender. Não adianta nada”. Para ensinar bem Tarcísio elenca quatro 

questões: 1) tem que saber muito bem o conteúdo, saber aquilo que está falando, sem 

precisar ser um especialista, mas tem que saber o conteúdo mínimo necessário de sua 

disciplina; 2) ter firmeza em sala de aula, ter segurança, saber se portar e ter consciência 

que precisa se relacionar com vários alunos muitas vezes com idade de ser seu filho por 

isso a postura é importante; 3) noções muito claras de como passar o conhecimento, o 

conhecimento não é passado de qualquer forma, o conhecimento tem muitas maneiras 

de ser repassado e isso implica falar bem; 4) como profissional, saber que precisa se 

aperfeiçoar sempre, não ficar parado no tempo, o que muitas vezes é difícil porque 

quando o tempo vai passando a gente acha que sabe tudo e não precisa melhorar. Enfim, 

Tarcísio gosta de estar atualizado, se considera exigente, bastante flexível quanto a 

forma de ensinar, procura fazer com que os alunos participem e suas aulas são como 

grandes debates, por isso se considera ter uma abordagem bastante participativa e, não 

abre mão de que seus alunos pensem porque isso vai levá-los a serem profissionais 

melhores do que outros, causar-lhes diferenciações. 
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4.1.7 Eulina (A que nasce em boa família) 
 

“Na minha família a gente se visita, a primeira coisa que a gente busca é qual o livro novo 
que está na estante, é uma coisa meio que quem é de fora não entende, porque é uma coisa 
assim, meus irmãos são muito inteligente, extremamente inteligente, então a conversa é um 
pouco além, não é o padrão médio, isso faz com que a gente evolua e não posso ficar para 

trás” 
 

Eulina, tem 56 anos é uma mulher nobre, divorciada, mãe de dois filhos já 

adultos um com 32 anos e outro com 28 anos que moram em outra cidade e com os 

quais mantém pouco contato. Seu pai é aposentado como industrial do setor madeireiro, 

sua mãe quando viva era dona de casa. Sempre que dá assiste televisão aos finais de 

semana. Tem preferência pelos canais a cabo que transmitem programas relacionados à 

história e documentários. Quando vai para a universidade, no carro, sintoniza canais que 

transmitem noticiários. É uma apaixonada e colecionadora de ópera, seu gosto veio de 

quando estudou música. Assina um jornal relacionado à economia e diariamente lê na 

sala de professores o jornal de circulação local. É navegadora assídua na internet e 

busca desde informações complementares para as suas aulas até roteiros turísticos. Viaja 

obrigatoriamente a cada seis meses, sempre que termina o semestre letivo. Diz que sua 

melhor companhia é ela mesma. Só depois de conhecer todo o Brasil que passou a fazer 

viagens internacionais, acabou de fechar o pacote para a próxima que será Grécia, Israel 

e Jordânia. Viaja para aprender e diz que é como criança, chegando ao aeroporto já 

começa a perguntar, descobrir e aprender. A primeira coisa que faz assim que chega ao 

destino é descobrir quais museus existem e vai também ao cemitério. Assume que não 

vive sem museus e se houvesse um índice de freqüências ganharia uma carteirinha. 

Gosta de arte e história natural, desde criança vai aos museus. Gosta de ler 

revistas, assina uma importante revista da área de negócios e tem a coleção completa 

desde o primeiro volume. Gosta das revistas de fofocas para ler no cabeleireiro e 

recentemente descobriu que uma delas não possui numeração de páginas, é uma revista 

para rir. Tem domínio das línguas inglesa e francesa, lê muito bem, mas é tímida para 

falar. Compra bastante livro, até por telefone, e não é mais surpresa para o seu pai que 

seus presentes sejam sempre livros. Tem uma vasta biblioteca heterodoxa, parte dos 

seus livros já não cabe em casa e estão distribuídos pela casa do pai. Nas reuniões de 

família a primeira coisa que sempre os irmãos perguntam é qual livro novo está na 

estante. Diz que os irmãos são muito inteligentes e nessas reuniões familiares a 

conversa é um pouco além do padrão médio. A única associação que faz parte é o 
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conselho de profissão. Seu circulo de amizade é restrito e de longa data, tem amigas do 

jardim de infância. 

Considera-se muito estudiosa e sua trajetória escolar em nível médio aconteceu 

na “Escola Normal Colegial de Educação Familiar”, conhecida pejorativamente, à 

época, como “caça marido”. Uma escola particular administrada por uma congregação 

de freiras “modernas” porque não usavam mais o hábito. Diz que era a mais pobre da 

turma e aos outras colegas todas “riquinhas”.  Além de preparar para o casamento, a 

escola ensinava as moças sobreviverem dona de casa e a se comportar na frente das 

pessoas. Considera que seu networking começou nessa escola. Nesse período também 

adquiriu muitos bens culturais, estudou artes plásticas, música e teatro. Sua primeira 

graduação foi Licenciatura em História. Iniciou numa universidade pública em Curitiba 

e concluiu no Rio de Janeiro porque à época mudou-se em função do casamento. 

Enquanto estava no Paraná foi a primeira bolsista de monitoria do curso de história na 

universidade. Considera que foi um período muito rico de aprendizagens. Concluiu o 

curso numa universidade pública da cidade do Rio de Janeiro e “virou dona de casa”. 

Guarda uma paixão muito grande pelo curso, tem vários colegas da época ocupando 

posições importantes e inclusive dando entrevistas na televisão em rede nacional. 

Quando estava pensando em se separar, quase dez anos depois de graduada, viu que 

precisava se profissionalizar então decidiu fazer o curso de Administração numa 

faculdade particular no Rio de Janeiro também. Não foi um curso tão empolgante 

quanto o de história. Depois de separada, retorna ao Paraná e, coincidente ao ingresso 

na docência, faz o curso de especialização em Didática do Ensino Superior na própria 

universidade. Após a conclusão do Mestrado em Educação com ênfase em gestão de 

instituições de ensino superior, também na universidade, fez um MBA em inteligência 

empresarial. No Mestrado fez bons amigos e se relacionou com toda a cúpula da 

universidade, diz que aprendeu muito com eles. As portas se abriram academicamente 

porque Eulina além de professora já ocupava funções administrativas na instituição e 

todos os títulos obtidos foram obtidos com bolsa institucional dentro das políticas de 

qualificação docente. Incentivada por uma amiga de longa data, cumpriu os créditos de 

um Doutorado em história por uma instituição portuguesa, porque não foi defender a 

tese em Coimbra não obteve o título.  

Ao longo da trajetória escolar teve professores que deixaram marcas, os 

professores da Escola Normal era muito exigentes e na época ela os odiava e hoje os 

admira, a exemplo da uma professora de português em cujos dias de aula tinha dor de 
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estômago. Reconhece que graças a estas exigências hoje tem um zelo e competência 

grande na língua portuguesa. Da graduação lembra com admiração a quantidade de 

cultura e conhecimento que seus professores possuíam, extrapolava o universo da sala 

de aula. Da especialização e do Mestrado não se recorda de nenhum professor que a 

tenha marcado. Reconhece esses professores como bons professores na sua trajetória 

escolar porque tinham uma cultura diferente e os da universidade por usa posição 

intelectual superior. Achava fantástico que eles sabiam inglês e latim. 

Sua trajetória profissional foi restrita a duas instituições apenas. Assim que 

voltou do Rio de Janeiro conseguiu uma vaga na área comercial de uma empresa mas 

aquilo, segundo ela, era muito ruim, incompatível com seus valores e formação. Queria 

mudar de área, melhorar, aprender e naquele lugar só servia para ganhar dinheiro, nada 

mais. A universidade estava abrindo um novo campus e precisava de professores para as 

áreas de Economia e Administração. Eulina se candidatou e foi chamada, mesmo sem 

ter ao menos especialização, para dar aula de História Econômica, História da 

Administração e Teoria Geral da Administração, inclusive foi a primeira mulher 

professora do curso de Administração da instituição. Hoje tem a carga-horária de 40h/a 

semanais e ministra aulas nos cursos de Administração e secretariado executivo há 

17anos e além de dar aula participa de um grupo de pesquisa. 

Eulina conta que no início da carreira docente construiu muitos vínculos afetivos 

com os alunos porque fazia muitas atividades voluntárias complementares à sala de 

aula, a exemplo de visitas técnicas e encontros sociais aos sábados. Diz que apesar de 

ter feito licenciatura em história as questões pedagógicas só vieram fazer sentido para 

ela na especialização em docência no ensino superior, quando realmente começou 

também a dar aula. Nesse curso fala que estudou “(...) a parte técnica da docência, uns 

‘detalhezinhos’ que são coisas que precisa na sala de aula e à época achava que não 

iria utilizar” , reconhece que são detalhes pedagógicos muito importantes que fazem a 

diferença em suas aulas. Consegue ficar falando uma aula inteira, duas horas, mas não 

gosta porque acha que cansa e os alunos dormem, então procura fazer aulas dinâmicas, 

manda os alunos “(...) dramatizarem, fazerem um teatrinho, pintarem”. Afirma que 

parte do princípio que não pode agradar todos os alunos e lamenta que nem todos “(...) 

entram na jogada porque estão aqui com outros propósitos, outros objetivos e 

infelizmente não está na minha alçada mexer nisso”. 

Considera que não é num curso que se aprende a ser professor, aprende-se a ser 

professor todo dia sendo que é preciso gostar de ensinar. Aponta um paradoxo, “(...) a 
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tempo às vezes amadurece a maçã e apodrece o leite” e, atualmente, sente falta de uma 

maior integração entre os professores e reclama que nunca mais foi convidada para 

fazer nenhum trabalho, a exemplo de aulas na pós-graduação, pelos colegas. Os alunos a 

vêem como brava, com regras rígidas e que reprova muito. Isso a incomoda porque ela é 

se considera ética, justa, rigorosa e procura cumprir as regras da instituição quando vê 

que alguns colegas não cumprem. Faz o registro de todos os acontecimentos de sala de 

aula no diário de classe e faz uma avaliação do seu trabalho paralela e independente da 

avaliação institucional porque sabe que a “(...) avaliação é uma arma contra mim” e 

defende que a avaliação do professor deveria ser respondida apenas pelos alunos 

qualificados, ou seja, “(...) aqueles aplicados e sem reprovação”. Nas condições atuais 

não se sente dentro de uma sala de aula universitária porque os alunos são muito mal 

educados e seu maior sonho é “poder voltar a dar aula na universidade”, um local no 

qual os alunos têm responsabilidade, são educados e não incomodam. Fica feliz e espera 

apenas o reconhecimento do trabalho por parte do aluno que hoje, em suas próprias 

palavras, diz “(...) enquanto professora é uma bruxa como pessoa é uma fada”. 

 
4.1.8 Sócrates (Aquele que tem autocontrole nos atos e nas palavras) 

 
“A gente compartilha toda informação e conhecimento na maneira até despretensiosa. (...) Um 
comentário inocente aqui ou ali você ta sempre coletando, quer dizer a gente ta sempre ligado, 

sempre coletando informação e passando informação.” 
 

Sócrates, 48 anos, é casado e pai de dois filhos menores de idade. Conhece 

profundamente a instituição na qual atua, pois nela realizou todos os seus estudos 

superiores e foi a primeira e única instituição de ensino superior em que trabalhou. 

Cursou Licenciatura/Bacharelado em Matemática, Especialização em Engenharia da 

Qualidade, Mestrado em Engenharia Mecânica, área em que está concluindo o curso de 

Doutorado. Trabalha como docente do ensino superior a 15 anos e atua nos cursos de 

Engenharia Mecânica e Contabilidade lecionando as disciplinas de Cálculo, Matemática 

Básica, Matemática Financeira e Estatística. No curso de Administração, diz apenas 

“tapar buraco”, pois leciona Raciocínio lógico e Matemática aplicada. É professor 

horista com 40 horas de atividades semanais, mas realizou concurso para entrar no 

quadro de carreira da instituição. Das 40 horas de trabalho, 32 horas são destinadas a 

docência e, segundo ele, as outras 8 horas para “algumas burocracias”. Apesar disto, 

não participa de projetos na universidade, nem de extensão e nem de iniciação 

científica. 



 

150 
 

 Dos cinco filhos de seus pais, Sócrates foi o que conquistou o maior número de 

títulos acadêmicos. O pai, hoje aposentado, possui o 1º grau completo e exerceu a 

atividade de comerciante. A mãe, assim como a esposa concluíram o primeiro grau e se 

dedicam as atividades de casa, ou seja, do lar. 

 Com relação à questão cultural aprecia viajar, seja acompanhado ou sozinho. 

Fora do Brasil conhece a América do Sul, Reino Unido, França, Itália, Egito e Israel. 

Teve a oportunidade de visitar museus no Cairo (Egito) e em Londres, além de museus 

no Brasil, especialmente o museu imperial no Rio de Janeiro e outros no interior do 

estado de São Paulo. As leituras diárias que realiza são de dois grandes jornais de 

circulação. Possui um acervo de mais de 1.000 livros bem variados, mas com um 

acúmulo maior por livros de matemática, apesar disto não possui a rotina de comprá-los, 

a maior parte ganhou. Utiliza semanalmente a biblioteca, para pesquisas bem 

direcionadas relacionadas ao seu Doutorado. Assiste TV diariamente, preferindo 

programas humorísticos e o “Aprendiz”. Não possui uma vida intensa de compromissos 

sociais, não aprecia cinema preferindo o conforto do lar e nem costuma ir ao teatro. Não 

participa de grupo religioso e é filiado a um partido político apenas para ser dispensado 

de trabalhar durante o período eleitoral. Seus amigos são os seus parentes em primeiro 

lugar e depois os colegas de trabalho. 

 Antes de atuar como professor Sócrates era bancário, decidiu estudar 

Matemática para conquistar um espaço maior no mercado de trabalho, pois esta 

titulação lhe permitiria ser gerente de banco. Iniciou sua carreira docente substituindo 

um colega e por necessidade e exigências da instituição cursou a especialização e de 

certa forma, o Mestrado e o Doutorado.  

 Para Sócrates as características do bom professor são o conhecimento da 

disciplina, o domínio de turma, a forma como conduzem suas aulas. Mas destaca uma 

característica em especial, diz ele que o bom professor é aquele que consegue se 

comunicar seja esta comunicação de forma oral ou não, tendo a capacidade de entender 

as pessoas, ser justo e coerente. Lembra de um professor que lhe marcou por possuir 

letra bonita no quadro, diz ele: “(...) dava até pena de apagar!” Característica que 

cultiva também enquanto professor. Considera importante um curso de docência no 

ensino superior para professores que atuam neste nível de ensino, com ênfase especial 

para as técnicas que ensinam, como por exemplo, como pagar um quadro de giz, mas 

não o considera decisivo para a atuação docente. 
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 De certa forma, Sócrates se considera um bom professor e tem como indicativo 

disto o fato de estar a um bom tempo na instituição. Segundo ele “(...) a tendência é 

sempre continuar com as aulas se não ocorrer nenhum problema”. Os problemas a que 

Sócrates se refere são de relações: professor – aluno e professor – direção. Além disso, 

diz que os alunos reconhecem o bom professor tardiamente, após terem passado pela 

disciplina, “(...) é comum os alunos elogiarem os bons professores na formatura. No 

momento da aula, o aluno não gosta de ser incomodado com indagações que o retirem 

da sua passividade”, Sócrates acredita que o bom professor deve sempre estar 

estimulando o aluno a pensar e a participar, porém procura não desafiá-los muito, pois 

estes não gostam e poderiam lhe avaliar mal, por isso considera-se muito flexível e 

maleável, conseguindo enfrentar situações sem dificuldades. 

 Sócrates gostaria de se ter como professor e se considera melhor hoje do que no 

início da profissão, mas considera que apesar de estar melhor enquanto professor, a 

impressão que tem é que os alunos aprendem e rendem menos do que antes. Conclui 

que se ele está melhor, então os alunos estão piores.  

 O seu objetivo é que os alunos tenham êxito profissional e para isso procura 

estar constantemente atualizado em relação às necessidades do mercado de trabalho. 

Para obter estas informações lê jornais e conversa com pessoas que atuam, como 

também considera as conversas informais na instituição importantes para a atualização 

profissional, pode ser conversa de corredor, na sala dos professores. Além de aprender, 

estas conversas são ótimas para desabafar. Julga que a sociedade não espera muito de 

seu trabalho e que os alunos apenas querem passar de ano. 

 Acha importante a avaliação realizada pelos alunos quanto ao trabalho do 

professor, porém observa algumas limitações, pois a avaliação não é centrada na 

aprendizagem dos alunos, mas nos relacionamentos Além disso, os alunos não sabem 

avaliar, são emotivos e imediatistas. Por isso não se importa muito com a avaliação 

realizada pelos alunos quanto ao seu trabalho, pois é constantemente homenageado e 

isto lhe permite afirmar que está atingindo os objetivos determinados. 
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4.1.9 Onésio (Aquele que considera ser útil) 
 

“Então eu estou vendo que não estou só transmitindo teoria eu estou transmitindo também o 
que é o dia-a-dia da profissão. Senão, eles saem para o mercado e o mercado não absorve só 

teórico, você tem que ter essa bagagem profissional.” 
 

Onésio é um jovem moço, tem 28anos, casado, com uma filha de um ano e meio. 

É o caçula e sétimo filho de uma família de agricultores do interior do Estado de Santa 

Catarina. Seus pais têm apenas a quarta série do ensino fundamental. Moravam na zona 

rural e os irmãos ao contrário dele começaram a trabalhar desde cedo na roça, mesmo 

assim, a maioria dos irmãos tem ensino médio e três desses têm ensino superior dos 

quais dois com especialização. Gosta de ver televisão, principalmente novelas e 

programas de entrevistas quando dá tempo. Seu gosto musical é eclético e oscila entre a 

MPB e o rock, mas sem nenhuma preferência especifica. O jornal que lê com bastante 

freqüência, por força da profissão, está relacionado às questões econômicas. Usa a 

internet diariamente para buscar informações que utiliza em aula, no trabalho e ler 

notícias rápidas que não consegue fazer nos jornais. Fala a língua inglesa, também por 

força da profissão, e desenvolveu competências de escrita e oralidade estudando em 

escolas no Brasil e por meio de um intercâmbio que realizou para o Canadá. Além do 

Canadá, viajou para a Inglaterra, França, e Estados Unidos procurando sempre que viaja 

ir aos museus para compreender um pouco da cultura daquele país que visita. Não tinha 

o hábito de freqüentar livrarias, no entanto depois que a filha nasceu a leva às livrarias 

porque acha bacana e está começando a passar o gosto pelos livros para ela. Segundo 

ele tem um acervo bibliográfico em casa focado em assuntos técnicos, algo em torno de 

10 livros sobre contabilidade. A única associação que faz parte é o Conselho Regional 

de Contabilidade sem nenhuma atuação ativa. Morando em Curitiba só tem amigos do 

próprio trabalho porque seus amigos inseparáveis, que são em número de quatro, só os 

encontram quando vai para a casa da mãe em Itajaí. 

Fez o ensino médio técnico profissionalizante em contabilidade na única escola 

pública estadual que oferecia este tipo de curso. Esta escolha aconteceu porque 

precisava de um emprego e à época este era o curso que tinha as melhores 

oportunidades de estágio. Foi o pontapé inicial de tudo. Começou a se familiarizar um 

pouquinho com a profissão que até então não sabia o que iria fazer. Isto porque segundo 

ele “(...) quando você não tem condições financeiras o mercado não te dá muita opção 

do que você tem que escolher, não te abre um leque. Ali foi o grande momento, a porta 

de entrada no mercado de trabalho e na inclusão social”.  
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Graduou-se em Ciências Contábeis pela única instituição de ensino superior da 

cidade, referência da região inclusive por ser uma Universidade. Teve bolsa de 30% ao 

longo da graduação. Lembra, com muita emoção, chegando a encher os olhos de 

lágrimas, do momento em que comprou uma pasta com o nome do curso – Ciências 

Contábeis – para ir à faculdade. O ingresso no curso superior coincidiu com a separação 

dos pais e foi um momento de muitas dificuldades, inclusive financeiras, que o fez 

pensar muitas vezes em desistir do curso. Relembra algo inesquecível para ele, que foi 

um dia em que a mãe pegou a única moeda de um real que tinha para ele pagar o ônibus 

e naquele momento escapou das mãos dela, começou a rolar e caiu num buraquinho no 

nó que tinha da madeira no piso, entrando para debaixo da casa que era de madeira. Foi 

então que para não perder aula a mãe conseguiu dinheiro emprestado com uma vizinha.  

Em outra situação a mãe vendeu o freezer de casa para poder liquidar parcelas atrasadas 

da mensalidade na universidade. A partir daquele momento começou a dar muito valor 

às oportunidades que foram aparecendo, coisa que nem todos os amigos tiveram e ele 

que afirma: “(...) tinha todos os problemas do mundo para desistir e naquele momento 

por muita ajuda da minha família, estávamos eu, a minha mãe e meu outro irmão em 

casa que assumiu meio que um papel de pai”. Após quatro anos de formado e já 

atuando na área resolveu fazer especialização em Consultoria Empresarial na mesma 

universidade que se graduou, nesse momento não teve bolsa de estudos e a maior 

dificuldade foi a falta de tempo para estudos já que tinha uma intensa vida de trabalho. 

Considera que teve uma passagem muito passiva pelo ensino médio e não se 

lembra de um professor em especial que o tenha marcado. Resgata, porém, ainda no 

primário, Virgínia, a professora de matemática, disciplina que gostava bastante. Ela era 

rígida e ao mesmo tempo próxima dos alunos, as outras professoras passaram 

despercebidas. Na graduação teve dois professores que o marcaram, o primeiro era 

também coordenador do curso, tinha um conhecimento excepcional e dava aulas show. 

Se perdesse uma aula dele, perdia um caminhão de informações. Em certa ocasião 

pensou em desistir do curso e ir para a área de logística que estava em expansão na 

cidade, mas quando foi comunicar a esse professor/coordenador, em quinze minutos de 

conversa nos quais pediu para que Onésio parasse e pensasse se era essa a decisão, 

contribuiu de forma significativa para que não mudasse de curso. Esta experiência o faz 

acreditar que são pequenos atos, pequenas falas que são ditas em sala de aula que 

ajudam com certeza a refletir e contribui na vida pessoal do aluno. O professor de 

Auditoria também o marcou porque deu diretrizes para entrar no mercado de trabalho 
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nessa área. Não se lembra de professores da especialização que tenham tido uma 

passagem significativa. 

A carreira profissional começou apenas na universidade, no entanto, não na área 

em que estava se graduando. Sua primeira oportunidade foi como “estagiário”  numa 

empresa de fazer cópias que prestava serviços na própria instituição que estudava.  Era 

uma empresa pequena e ele era copiador. O primeiro emprego fixo e com carteira 

assinada foi numa indústria de papel, foi operário de produção por dois anos, trabalhava 

das cinco da manhã às três horas da tarde e fazia faculdade à noite. Achava que estava 

na hora de procurar um desafio profissional que estivesse relacionado ao curso. 

Ingressou como auxiliar contábil numa empresa de plano de saúde permaneceu por um 

ano e, já com o curso concluído, recebeu uma proposta para trabalhar numa 

multinacional da área contábil como trainee na cidade de Joinville permanecendo por 

quatro anos. Fez um intercâmbio para estudos da língua inglesa e quando retornou 

recebeu a proposta para trabalhar na área de auditoria interna numa empresa na cidade 

de Itajaí, onde sua mãe morava, voltou para casa e depois de um ano recebeu nova 

proposta da multinacional que havia trabalhado anteriormente para ser gerente de 

auditoria, posição que ocupa atualmente na cidade de Curitiba, a proposta foi aceita 

porque se considerava jovem e tinha muito para percorrer na carreira profissional. 

Na empresa recebeu alguns treinamentos específicos para ser instrutor e além de 

gerente ministra, freqüentemente, treinamentos de atualização das leis que regem a 

contabilidade com duração de até uma semana, precisa estudar para poder passar o 

conhecimento atualizado. Fica entusiasmado quando ouve as pessoas dizerem: “(...) ah, 

isso aqui eu aprendi com o Onésio”, porque de alguma forma contribuiu com elas. O 

encargo de gerenciar carreiras e o desenvolvimento dos profissionais que compõem a 

sua equipe desencadearam o interesse pela docência no ensino superior, para a qual não 

recebeu nenhuma formação. Acredita que para ser professor no ensino superior 

precisaria de um curso específico porque os seus primeiros seis meses de experiência 

foram desafiadores, ele diz que “(...) depois de seis meses você aprende na marra, eu 

diria assim, essa é a palavra mais adequada. Mas você aprende de certa forma porque 

você viveu, aprendeu, bateu a cara aí com os erros né? Agora se existisse essa 

preparação talvez não tivesse sido tão árduo como foi”.  Ao mesmo tempo, diz que se 

tivesse feito um curso para a docência talvez não fosse um professor diferente porque 

acredita que ser professor está ligado à personalidade, está dentro da pessoa, ou “(...) 

você quer ser professor, ou você não é professor”. 
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Ventilou pela empresa que queria ter uma oportunidade de ser professor, que 

queria se relacionar com as universidades, pois sabia que muitos colegas também 

atuavam em instituições de ensino. Certo dia substituiu um colega de profissão numa 

instituição, foi criando esse relacionamento e na seqüência recebeu o convite de outro 

colega de trabalho para ministrar aula nessa universidade que trabalha. Foi com foco 

para dar aula de Auditoria, área que segundo ele domina e tem competência técnica. 

Começou a docência com aulas nos cursos de Ciências Contábeis e de Administração, 

no qual teve uma breve passagem de apenas um semestre, diz ele “emprestado”, e 

ministrou a disciplina de Gestão de Custos. Prefere trabalhar com disciplinas da área de 

Auditoria e Gestão Tributária porque é a área que domina e também atua 

profissionalmente. Foi um semestre conturbado conforme já mencionado e avaliando a 

experiência depois de três semestres, se considera um professor diferente. A 

conturbação foi, principalmente, com a turma de Administração, a matéria era difícil 

para o aluno entender e a turma não era fácil de ser controlada. Usou as seguintes 

estratégias: começou a construir uma relação de confiança, não só como professor, mas 

como pessoa também, e começou a desafiá-los pelo conhecimento de uma forma focada 

em cada aluno. Ao mesmo tempo, sentia que precisava construir seu perfil como 

professor e começou a pensar nos professores que teve, questionava: “(...) no que 

contribuíram aqueles professores que eu não lembro o nome, né, por quê? E aqueles 

que eu lembro, por quê?” Começou, então a se espelhar no passado, nas experiências 

que teve e um pouquinho também no sentimento que os alunos foram construindo por 

ele e passado por meio dos feedbacks do dia-a-dia. Considera-se um professor 

extrovertido, apesar de não ser uma característica dele como pessoa, mas traçou como 

professor. É comprometido, vai até os alunos e tira dúvidas inclusive de outras matérias, 

isso faz com que muitos alunos que são distantes se aproximem dele, também é rígido e 

um pouco detalhista na hora das cobranças. 

Continua com apenas 8h/a semanais em sala de aula não querendo aumentar, por 

enquanto, porque tem muitas atribuições na empresa. Vive contabilidade, escuta 

contabilidade, estuda contabilidade diariamente, isto faz com que não só transmita 

teoria, mas também o dia-a-dia da profissão. Esta é uma combinação perfeita, segundo 

ele, o professor que tem a vida profissional e a vida acadêmica juntas é o professor 

perfeito. Até porque o aluno corre o risco de sair para o mercado só com o teórico e o 

mercado não absorve só teórico, tem que ter essa bagagem profissional. Conta muitas 

histórias em sala de aula oriundas não só da vida profissional como da vida pessoal 
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porque vê que tem muitos alunos que estão ali perdidos e, de certa forma, tenta trazê-

los. Seus alunos são de uma grande diversidade e têm grandes expectativas, entre elas 

sair bem preparado para o mercado de trabalho, sendo um dos desafios da docência 

administrar essas expectativas se não o aluno acaba se frustrando. Espera que os alunos 

aprendam e passem. 

Em seu primeiro dia de aula, como professor, Onésio ficou ansioso, como medo 

de não saber, preocupado com o tempo, o que fazer das 19h às 22h15, o que iria fazer 

nesse tempo todo, teria assunto? Começou a aula apresentando o acordo pedagógico e 

sempre olhando para o relógio e o tempo não passava, parecia uma eternidade, até que 

um aluno se levantou e disse que todas aquelas informações eles já sabiam porque eram 

informações institucionais sobre o sistema de avaliação, atividades, objetivos, etc., 

então poderia começar a dar aula. A partir daquele momento colocou a matéria no 

quadro e foi falando, falando e quando observou o tempo havia passado. O grande medo 

era não saber, no entanto hoje tem certeza que um professor não tem que saber tudo, 

tem que ter conhecimento, mas algumas perguntas não saberá responder e precisa ter 

vontade de procurar e pesquisar. Considera, portanto, que ser um pesquisador é uma das 

habilidades que o professor precisa trazer para o aluno em sala de aula. 

Tornou-se professor em sala de aula e considera-se um bom professor apenas 

falta-lhe mais experiência e vê que cada semestre cria novas habilidades e que estas 

contribuem também no dia-a-dia da profissão fora da universidade. O que aprende com 

os alunos também leva para o trabalho. Baseado na sua experiência diz que existe uma 

combinação perfeita para poder ensinar, a didática e o conteúdo, os dois são a chave. 

Sabe que conhecimento tem e a didática, sua maior dificuldade, está aprimorando no 

dia-a-dia.Tem claro que uma boa aula no ensino superior é aquela que é dinâmica, que 

tem um assunto dominado pelo professor, que os alunos participam e o quando 

professor olha está todo mundo opinando, participando, questionando e o aluno fala 

sorrindo de tanto que ele entendeu. Ao final está todo mundo empolgado, mesmo tendo 

terminado o horário. A satisfação dele é quando o aluno começa a raciocinar e faz 

perguntas que o instigam a pensar no detalhe para poder elaborar a resposta. Ele tem um 

bom relacionamento com os colegas de trabalho e sente falta de momentos de maior 

proximidade mesmo assim conversam sobre banalidades, coisas do cotidiano. É muito 

realizado com a carreira dupla e espera poder fazer um Mestrado e na seqüência, quem 

sabe, ir aumentando o número de aulas. A família valoriza-o profissionalmente e tem 

muito orgulho dele ser professor. Para os clientes da empresa em que trabalha, ser 
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professor da universidade é um diferencial e isso ele utiliza em seu favor, é uma de suas 

estratégias para transmitir confiança. Muitos, inclusive, já manifestaram que têm 

interesse em ser professor e isso o fez entender que realmente é um diferencial. 

Sobre a avaliação docente que a universidade aplica pensa que precisaria haver 

um monitoramento dos resultados, ou seja, o professor recebe o resultado da avaliação e 

não sabe quais os próximos passos, o que tem de fazer. Talvez montar um medidor de 

análise de performance ao longo do tempo para ver a evolução, fosse interessante. É 

importante também ter uma melhor comunicação e discussão dos resultados. Enfim, 

Onésio diz que os alunos o vê como um professor amigo, alguém que vai ajudá-los. 

 

4.1.10 Eudoro (O liberal) 
 
“O conteúdo, você vai aprender com os seus alunos, você aprende com os seus alunos. (...) um 
seminário, os alunos colocando transparências e nada saindo (...) e eu tornei aquilo dinâmico, 

dinâmico em que sentido, do debate. (...) vamos fazer um circulo, e fizemos um círculo.”  
 

Eudoro tem 61 anos, filho de mãe solteira, uma empregada domestica negra que 

apesar de várias tentativas não conseguiu se alfabetizar, no entanto segundo ele tem 

tendências a compreender e falar dialetos da língua francesa e italiana. É casado com 

uma pedagoga aposentada que trabalhou no consulado de um país de língua portuguesa 

e cujo sonho era ter feito Direito e com isso talvez tivesse sido mais feliz com a carreira. 

Pai de um único filho que aos 33anos apesar de formado em direito não advoga e cursa 

Design, acredita ele, por influência de seu gosto pelas artes bem como da nora que 

também é designer. A mãe, aos noventa anos mora na casa dele e o ajuda nas atividades 

domésticas até porque a esposa apresenta um quadro depressivo decorrente de assédio 

moral que culminou com a aposentadoria antecipada e “(...) ela não cabe dentro da 

casa, a casa é pequena pra ela de tão angustiada que ela fica” por isso viaja muito para 

a casa de parentes na cidade de Porto Alegre e raramente volta. 

É assinante de um grande jornal de circulação nacional há trinta anos, se 

considerando um aficionado ao ponto de na existência de qualquer falha da distribuição 

reclama e na seqüência receber o exemplar por sedex. Este fato o permite sempre trazer 

recortes do jornal para a sala de aula e “encher”  a pasta na qual disponibiliza material 

para os alunos com atualidades.  Assiste, bastante, televisão, principalmente TV a cabo, 

em busca de filmes porque é um cinéfilo. Sua preferência musical é por jazz que 

aprendeu a gostar nos anos de mil novecentos e sessenta. Já viajou para Portugal e 

Espanha e por vezes viaja a São Paulo para visitar museus, porém com pequena 
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freqüência em função de problemas familiares e da grande carga de trabalho que o 

obriga a estudar sempre para dar conta da diversidade de disciplinas que possui. 

Considera-se um consumista de livros, prova disso que tem aproximadamente 1000 

obras em seu acervo pessoal e já foi proprietário de uma livraria. Lembra que uma 

sobrinha brinca dizendo que ele tem uma bibliografia básica para qualquer pessoa 

começar uma vida. Instigado pela questão do embate, do vestir a camisa para lutar por 

coisas sérias que os professores precisavam, participa da associação de professores da 

universidade como membro do conselho fiscal, mas ultimamente justifica a ausência 

porque as reuniões acontecem à noite, horário em que está sempre em sala de aula. Tem 

amigos de mais de quarenta anos e alguns da universidade, incluindo colegas 

professores e até ex-alunos que o chamam para ser padrinho de casamento. 

Mesmo sendo filho de uma empregada doméstica, enfatiza, que “(...) ela tinha 

renda, ela não se prostituiu, ela tinha renda para pagar colégio de burguês”, se 

referindo à parte dos estudos ginasiais cursada numa escola privada freqüentada por 

pessoas de elevado poder aquisitivo. Todas as outras etapas da escolarização também 

aconteceram em instituições privadas. Fez os três anos do científico, atual ensino médio, 

em um ano, no sistema de supletivo no período da noite numa escola privada 

reconhecida pelo elevado índice de aprovação em vestibulares. É graduado em 

Economia por uma faculdade particular que escolheu devido ser acessível e ter um custo 

razoável, mesmo assim, foi um período conturbado no qual intercalou períodos de 

matrícula com períodos de trancamento por dificuldades financeiras. Fez especialização 

em História da Arte também com recursos próprios. Nesse período ficou desempregado 

e vislumbrou a especialização como uma qualificação para colocá-lo do mercado de 

trabalho. Nunca havia imaginado ser professor e a especialização abriu este horizonte. 

Parou os estudos com o Mestrado em Educação, este sim, com bolsa porque foi na 

própria universidade dentro da política de qualificação do quadro docente. Não tinha 

dificuldades financeiras, mas falta de tempo para realizar as leituras exigidas. 

Ao longo de sua escolarização teve alguns professores que o marcaram. Um 

professor de matemática no ensino médio que possuía toda técnica e didática para 

dinamizar a aula e fazer com que a matéria fosse aprendida, “era fascinante”. Durante a 

graduação lembra bem de um professor de geografia econômica porque tinha o dom de 

guardar o nome de todos os alunos, “(...) ele sabia o nome de todos nós, é um professor 

muito querido”. Durante a especialização em História da Arte, teve vários professores 

interessantes, destaca uma professora que não se recorda o nome e que tinha uma 
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didática muito boa e o professor que dava música, “(...) que ensinava a questão do som 

e colocava a gente para mixar e fazer a apresentação depois”. Do Mestrado lembra-se 

do professor que era seu orientador, mas o abandonou no meio do percurso porque era 

uma personalidade muito atarefada, mesmo assim, marcou-o pela didática e pela 

exigência, “(...) calmo, sempre calmo, mas um vulcão terrorista começava a aula uma 

hora antes para sair meia hora mais tarde”. Acredita que, de maneira geral, o que os 

tornou professores inesquecíveis foi a bibliografia (domínio do conteúdo) e a maneira 

como davam aula. O curso de especialização ofereceu no currículo a disciplina de 

metodologia para o ensino superior da qual não se lembra o conteúdo. Lembra bem da 

professora porque era uma intelectual de renome com uma postura germânica em aula, 

mas que até as notas da turma extraviou. Acredita que quem o ensinou a ser professor 

foram os livros e que aproveitou bem as técnicas. Em paralelo à especialização fez um 

curso de teatro, este sim, “(...)gostei de ter feito, me possibilitou mil arranjos que aplico 

em sala de aula(...)”. 

Nunca havia pensado em ser professor e antes da primeira experiência docente 

atuou como entregador de pacote numa fábrica de gesso, foi chefe de pessoal em um 

banco respondendo por três agências, abriu o próprio negócio – uma livraria e papelaria 

– que por falta de recursos fechou e com isso foi trabalhar como vendedor de 

publicidade em páginas de lista telefônica. Em paralelo fazia a especialização. Ficou 

desempregado e, em certa ocasião, foi substituir um amigo numa faculdade particular na 

disciplina de Sociologia na área contábil. A faculdade gostou da substituição e ali foi o 

início da carreira docente. Depois da experiência nessa faculdade já conseguiu ingressar 

na universidade da qual faz parte do quadro docente há 15 anos. Foi um dos professores 

pioneiros do curso de Administração na instituição. Ingressou por meio da análise de 

currículo e começou com apenas 2h/a de carga-horária que foi ampliada ao longo do 

tempo e atualmente chegou às 35h/a. Já ocupou a posição de assessor de pró-reitor por 

um período. Ministra aula de disciplinas ligadas à Sociologia e à Economia nos cursos 

de Administração, Economia, Engenharia da Computação, Ciências Contábeis e Direito.  

Se sente muito bem na instituição, gosta dos alunos e não tem problemas de 

relacionamento com ninguém do corpo diretivo e colegas de trabalho, a pesar de falar 

com certo saudosismo das relações estabelecidas bem no início da carreira na 

instituição, tanto entre os colegas quanto com os alunos. Pergunta, “(...) onde é que 

estão os ex-alunos, eu tinha um viés muito grande, eu fazia uma feijoada pra cento e 

cinqüenta pessoas aqui dentro de casa e recebia e-mail do mundo, Nova York, 
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Austrália, Berlim, dos meus alunos”. No afã da emoção aproveita para atribuir a 

responsabilidade às mudanças na estrutura da universidade e se mostra descontente com 

a avaliação docente e diz que é comprometedora, “(...) se for mal avaliado você é 

descartado, e às vezes eu sou mal avaliado, as vezes um aluno me detona por questões 

de ele não compactuar com você, dele não gostar de você, dele não ter empatia com 

você. Por você ter dado uma nota ruim para ele, ou ter chamado atenção várias vezes 

por questões das mais óbvias que é o comportamento”. Sobre essa avaliação que o 

aluno faz semestralmente de seu trabalho ele leva em consideração os resultados para 

saber onde errou, o que não fez, e se pergunta em tom de crítica ao instrumento, onde o 

aluno estava que não o ouviu falar a respeito do acordo pedagógico, da bibliografia ou 

qualquer coisa do gênero para avaliá-lo negativamente apesar de ter cumprido o 

protocolo estabelecido. Sugere que a questão central da avaliação deveria ser se a 

matéria agregou, se foi interessante, se o professor explana bem determinados assuntos 

e se tem uma boa didática. 

Baseado na experiência e formação considera que o mais importante para poder 

ensinar é o domínio didático, por que o conteúdo se aprende com o aluno em diferentes 

situações, por exemplo, um seminário que se peça para o aluno fazer e quando estiver 

perdido no meio das transparências sem sair nada, ele torna aquilo dinâmico, pede para 

fazer um círculo e transforma num debate. Neste debate pode fazer provocações e 

contar experiências adquiridas na trajetória que teve antes da docência, porque tem “(...) 

mil exemplos e o que mais os alunos querem é a experiência de vida, eles não querem a 

teoria, essa coisa boba, sabe?” Mesmo assim, tem consciência que às vezes o aluno 

pode até reclamar, de repente, que ele só fala da sua vida que a considera rica. Aponta 

como uma das maiores dificuldades que tem, na condição de professor, a selvageria de 

alguns alunos que são líderes negativos, que são inteligentes, mas danados. Ilustra com 

os plágios que fazem dos trabalhos dos colegas sem sequer mudar a conclusão. Apesar 

disso, espera o reconhecimento dos alunos e fica feliz quando os vê fazendo sucesso 

profissional e sempre diz em suas aulas que pautem a vida pela ética, porque lá na frente 

a vida vai dizer se foram certos ou errados. 

Sabe que o perfil do aluno mudou e tem desde alunos depressivos a alunos que a 

família encaminha para a Universidade para terem um lugar para ir. Por isso considera 

que a criatividade seja um atributo necessário para saber ensinar bem. Em meio aos 

novos desafios que a profissão está impondo sabe que tempo para estudo e 

reconhecimento por meio de promoções na carreira são fatores primordiais para uma 
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boa atuação profissional até porque a tanto a sociedade quanto os alunos esperam quem 

tenha conhecimento para transmitir. Quando descreve uma boa aula aponta como sendo 

aquela na qual acontece uma polêmica e ele sai satisfeito porque todos captaram a 

mensagem e criaram discussão, “(...) e a discussão vai pegando, você vai bebendo e 

saboreando cada uma das articulações, sabe, o conhecimento das coisas”. É uma aula 

em que os alunos se sentem donos, proprietários da polêmica.  

Eudoro descreve-se como um professor tranqüilo e acha que os colegas diriam 

que ele é um cara legal, calmo, gosta de comer e está desleixado. É valorizado 

profissionalmente pelo filho e pela mãe que se solidariza muitas vezes quando adentra 

madrugada corrigindo provas. A esposa, diferentemente, não o valoriza tanto, em 

função, talvez, da doença e do desgosto que tem pela vida. 

 

4.1.11 Irineu (Homem pacífico) 
 

“A visão do aluno é uma visão mais pragmática no mundo dos negócios, então é um pouco 
difícil estar mostrando para eles o mundo da filosofia e a importância da filosofia na formação. 
Eu encaro como um desafio, eu tento minimizar aí esse estranhamento em relação à filosofia. 

(...) que torne eles um pouco mais críticos em sociedade, a valores a sua própria formação 
humana enquanto humanos.” 

 
Irineu é um jovem professor solteiro com 28 anos de idade, contestador e crítico. 

Seu pai é um comerciante aposentado que estudou até o ensino médio e sua mãe sempre 

foi do lar tendo estudado apenas o que hoje corresponde à primeira etapa do ensino 

fundamental. Tem uma irmã com 25 anos de idade que recentemente se graduou em 

direito. Gosta de assistir programas jornalísticos, documentários e programas culturais 

aos finais de semana na televisão. Ouve rádio no carro e sua preferência são programas 

musicais que toquem rock in roll, MPB, musica regional e musical, tem um gosto bem 

eclético. Lê jornal na sala dos professores na universidade e gosta de ler revistas que 

tenham conteúdo específico relacionado à filosofia. Lê, razoavelmente, em língua 

inglesa e atualmente faz um curso da língua francesa.Costuma viajar uma vez por ano 

com amigo para locais históricos dentro do país e recentemente conheceu algumas 

regiões dentro da América do Sul: Argentina, Uruguai e Paraguai. Não gosta de filmes 

comerciais e sempre que vai ao cinema é para assistir filmes Cult. Seu acervo 

bibliográfico tem em torno de 200 obras relacionadas à literatura e filosofia, 

principalmente. É filiado a um partido político de esquerda de cujo interesse veio da 

adolescência impulsionado pelos valores específicos de democracia, transparência e 

ética na política. 
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Sua trajetória escolar aconteceu na pequena cidade em que mora localizada a 

quarenta quilômetros da Curitiba. Na cidade existem apenas duas escolas de ensino 

médio, ambas públicas, e ele estudou na mais próxima à sua casa. Coincidente com a 

adolescência, o ensino médio noturno representou um momento forte da vida: liberdade. 

Foi nesta etapa da escolarização teve o primeiro contato com a atividade política e com 

a filosofia do qual gostou e acabou escolhendo-a como profissão. Sua graduação em 

Filosofia (licenciatura) na mesma universidade que ensina em Curitiba foi marcada pelo 

contato com a cidade grande, um novo ritmo de vida, cultura e valores diferentes que 

ampliaram não só sua visão de mundo, mas o círculo de amizade. Conseguiu uma bolsa 

de 50% da própria instituição e assumiu uma dívida dos outros 50% para pagar depois 

de formado. Pelos bons professores que teve decidiu permanecer na instituição e fazer o 

Mestrado. Pragmaticamente, percebeu que o caminho poderia ser preparado cursando a 

especialização em ética. Como ex-aluno recebeu uma bolsa de 10% para cursar a 

especialização que se constituiu numa complementação da graduação e o momento de 

elaboração do projeto para ingresso no Mestrado. No Mestrado ganhou uma bolsa de 

60%, acredita que em decorrência da renda familiar ser baixa. O Mestrado em filosofia 

significou a consumação da sua formação na área e lá se sentiu um verdadeiro 

pesquisador. 

Existiram alguns professores ao longo desse trajeto dos quais guarda marcas. No 

ensino médio seu professor de Filosofia se tornou também seu amigo e companheiro de 

atividade política e de filosofia. Esse professor tinha o modo de encarar a vida bem 

parecido com o modo dele. Admirava-o como professor por ser crítico e questionador, 

“sua atitude filosófica”. A professora de biologia passava os conceitos relacionando-os à 

prática, tinha dedicação no preparo do material didático e das aulas. Durante a 

graduação teve professores com métodos ultrapassados para ensinar filosofia e isso já o 

despertava para o questionamento sobre a forma tradicional de a universidade abordar 

algumas disciplinas, porém tinha um professor que apresentava uma visão alternativa, 

mostrava a filosofia por outros ângulos, por exemplo, a filosofia das mulheres. Vários 

outros professores competentes que mostravam a filosofia numa linguagem simples, 

bem humorada, com postura crítica e política. Alguns professores eram excelentes 

pessoas, mas não tão competentes. No Mestrado destaca um professor que o marcou 

pelo seu rigor, um rigor quase alemão de fazer a filosofia era exigente e um professor 

pela paixão que demonstrava à profissão e a atenção dispensada aos alunos. Considera 

que para ser bom professor é preciso ter boa formação acadêmica, tempo para realizar 
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leituras, estar constantemente se atualizando e preparar boas aulas que sejam próximas 

da vida do aluno, claro sem perder de vista a fundamentação teórica, principalmente na 

área de filosofia. Estar próximo da vida do aluno é importante, segundo Irineu, porque o 

aluno precisa sentir que o conteúdo que o professor passa está muito próximo dele. Isto 

é uma atividade que requer muito trabalho do professor relacionado à preparação das 

aulas. 

A trajetória profissional começou logo após o ensino médio e ingresso na 

universidade. Trabalhou como auxiliar administrativo no escritório de uma empresa de 

mineração durante quatro anos. Não se identificava com o trabalho, mas considera que 

foi um período de formação, aprendizado do que é o mundo do trabalho e as relações 

subjacentes entre empregador, empregado e colegas. Aprendeu a rotina do trabalho e 

sua importância. Foi exatamente o período da graduação. Esse trabalho garantia o 

pagamento das mensalidades da faculdade. Logo que concluiu o curso fez um concurso 

público estadual e tornou-se professor de filosofia no ensino médio. Irineu diz que 

escolheu ser professor, talvez um pouco influenciado pelo idealismo da juventude. 

Tornou-se professor com a intenção não de mudar o mundo, mas mudar os problemas 

do mundo. Sempre tenta mudar alguma coisinha na vida dos alunos. Teve a 

oportunidade de assumir um cargo político em sua cidade, foi chefe do departamento de 

cultura por quase um ano e logo em seguida assumiu a secretaria de educação, cultura e 

esportes por mais três anos. Era um cargo de confiança do prefeito. O ingresso na 

universidade há apenas um ano aconteceu por meio de um convite dos seus professores 

do Mestrado para participar de um processo de seleção de professores que consistiu em 

análise de currículo e prova didática. Foi aprovado e começava a realizar seu desejo que 

nasceu no final da graduação que era ser professor no ensino superior e a possibilidade 

de continuar sendo pesquisador e vir a fazer o Doutorado.  

O início da carreira no ensino superior foi marcado por um misto que emoção e 

nervosismo. Sobre ele pairava a dúvida se iria conseguir que os alunos gostassem de 

suas aulas e de que forma abordar diferente do ensino médio, afinal de contas estaria a 

partir de então dando aula para futuros engenheiros, administradores, advogados, 

farmacêuticos, enfim, era mais uma conquista de sua vida. Sua primeira aula na 

universidade foi para uma turma de nutrição numa segunda-feira pela manhã da qual se 

lembra bem porque encontrou em sala de aula uma ex-aluna sua do ensino médio. Aos 

poucos foi descobrindo as diferenças entre o ensino superior e o ensino médio. Alguns 

cuidados relacionados ao traquejo da aula, a linguagem mais apropriada, os temas de 
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aula, as provas, a burocracia decorrente do exercício e seus encargos. O maior desafio 

foi retomar algumas leituras e temas que estudou na graduação e como trabalhá-los de 

uma forma mais dinâmica e agradável para o aluno porque dava aula das disciplinas 

humanísticas Processos do conhecer e Ética obrigatórias em todos os cursos da 

universidade. Hoje continua trabalhando na rede estadual com 20h/a semanais e na 

universidade com 24h/a semanais nos cursos de Administração, Direito, Agronomia, 

Engenharia Florestal, Medicina Veterinária, Farmácia, Engenharia Química, Educação 

Física e Pedagogia. Encara a diversidade de cursos como um desafio. Além da 

universidade ministra módulos, esporadicamente, em cursos de especialização 

presenciais e à distância em outras instituições de ensino superior 

Sobre a atuação no curso de Administração diz que o aluno não tem uma boa 

receptividade em relação à sua disciplina. Para ele o aluno do curso de Administração é 

tem uma visão muito pragmática do mundo dos negócios e por isso é um pouco difícil 

mostrar o mundo da filosofia e sua importância na formação. Procura minimizar o 

estranhamento do aluno em relação aos conteúdos e à própria aula mostrando que o 

estudo da filosofia é para torná-los um pouco mais críticos em sociedade e quanto é 

importante sua formação humanística. Busca conversar com os professores e até mesmo 

com os alunos para conhecer as especificidades do campo profissional e com isso tentar 

fazer o diálogo com a filosofia. Critica que as reuniões de colegiado são para tratar de 

assunto mais formais e práticos e quase nunca didático sendo esse seria um excelente 

espaço de diálogo entre os professores que contribuiriam para equacionar essas 

questões. 

Irineu fez no Mestrado um módulo específico para a docência no ensino 

superior. Foi um curso que refletiu em partes na sua atuação docente, principalmente, 

porque entre os conteúdos estudados estava a questão da importância de se respeitar a 

experiência do aluno e a partir dela construir o plano de trabalho para o semestre. No 

entanto, não considera que foi um curso decisivo para a sua atuação docente, apenas 

contribuiu. O que foi decisivo é faz com muita freqüência é tentar extrair da sua 

experiência como aluno elementos para a sua prática como professor, “não tenho 

vergonha de dizer que eu copio um pouco das práticas dos meus professores ao longo 

dessa minha formação, ou tento adaptá-las talvez construindo meu próprio estilo”. 

Sempre tenta copiar um pouco da didática e das estratégias de aula dos professores dos 

quais gostava na graduação. É um exercício diário de aperfeiçoamento. 
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Comenta que teve bons professores com domínio fantástico do conteúdo mas 

eram professores rudes, professores sem paciência, não conseguiam traduzir todo o 

conteúdo que sabiam e também o oposto, professores espetaculares mas sem conteúdo, 

professores que gostavam de fazer atividades dinâmicas e dinâmicas em grupo que mais 

caracterizavam terapia em grupo do que aula propriamente. Ele acha importante que 

deva existir um equilíbrio entre o conteúdo e a didática. Considera que para saber 

ensinar é imprescindível o domínio da área de saber e conhecimentos dos processos 

didáticos, inclusive um pouco de história da educação, talvez um pouco de 

conhecimento na área de psicologia da educação e dos espaços escolares. Para Irineu 

uma aula bem sucedida é aquela em que consegue de maneira expositiva ou através da 

leitura de um texto passar o conteúdo formal, teórico-conceitual da filosofia e isso 

provoca algo, “gera aquele fervor nos alunos e um debate com embasamento. Um 

debate no qual são discutidas situações da vida dos alunos, do curso e da futura 

profissão relacionadas ao conteúdo apresentado. Uma parte dos alunos não se importa 

em ultrapassar o horário da aula e sempre me procura fora de sala para dar 

continuidade à discussão, tirar uma dúvida ou pedir um material complementar para 

ler.” Quase sempre essas aulas só acontecem nos cursos da área de humanas, mas já se 

surpreendeu com aulas desse tipo na engenharia, por exemplo. 

Tenta ser um bom professor, mas acredita que “o bom professor” não exista 

porque o profissional que se contentar com este título se acomoda e o perde. Procura ser 

bem visto e ser bem avaliado não apenas na avaliação oficial da instituição, mas bem 

avaliado pela percepção de todos, até porque a avaliação institucional é ao mesmo 

tempo importante e perigosa. É importante por “ser um parâmetro que você sabe sobre 

o seu trabalho em sala de aula”, e perigosa porque em se tratando de uma instituição 

particular gera um clima de competição entre os professores e sente medo de ser 

mandado embora a partir de uma má avaliação. Vários fatores estão implicados na 

avaliação, desde o horário no qual a disciplina é ministrada até o status que tem no 

curso ou a falta de compreensão do coordenador sobre a importância de disciplinas 

filosóficas na formação do aluno. Apesar de os critérios utilizados na avaliação tentarem 

ser o mais objetivos possível, às vezes o aluno não os compreende porque ainda está 

num momento do curso no qual não consegue estabelecer relações, por exemplo, 

“relacionar teoria e prática profissional em filosofia não é bem compreendido para um 

aluno calouro recém chegado à universidade, como ele vai ter condição de avaliar a 
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prática do professor? E o professor pode ser condenado por uma má avaliação, é isso 

que eu contesto”. A avaliação precisaria ser mais constante e diferenciada.  

Atualmente uma das maiores dificuldades que enfrenta é a precariedade da 

formação básica dos alunos. Cada vez mais os alunos estão chegando à universidade 

sem saber escrever direito e muitos perderam a noção básica de educação e respeito com 

o colega, com o professor e consigo mesmo. Usam indiscriminadamente celulares e 

notebooks o tempo todo em sala de aula. Existem alunos que não compreendem termos 

básicos da língua portuguesa e não conseguem formar sequer uma frase. Percebe na 

maioria um objetivo bem pragmático para estar ali: conseguir um emprego ou algo 

como ganhar dinheiro. Para muitos alunos percebe que o ensino superior é uma 

conquista na vida, seus pais não tiveram acesso a esse nível de educação e por isso 

valorizam muito. Infelizmente, também percebe que alguns encaram o ensino superior 

como a extensão do colégio que os pais os obrigam a ir ou estão matriculados pela 

simples necessidade de fazer universidade sem saber muito o porquê. 

Irineu se sente valorizado profissionalmente e tem muito orgulho de atuar na 

universidade que estudou e ter seus ex-professores como colegas de profissão. Para seus 

pais é um orgulho ver o filho dando aula no ensino superior quando eles sequer tiveram 

acesso. Para os alunos, segundo ele mesmo, “talvez um professor chato que dá filosofia, 

mas legal porque é gente boa”. 

 
4.1.12 Lara (A deusa do silêncio eterno) 
 

“Tem pessoa que gosta de estar no palco, se sente bem, eu não me sinto bem, eu sou uma 
pessoa que fico sempre encolhida pelo fato de estar lá em exposição assim. Pessoalmente eu 

sou tímida assim, então eu me supero. Sempre uma luta assim para me expor.” 
 

Lara é solteira tem 61 anos não teve filhos e mora com sua mãe. Seu pai, já 

falecido, nasceu no início do século XX e estudou antes da segunda guerra mundial, na 

Polônia, o que equivale hoje ao curso superior de Agronomia. Sua mãe fez o curso 

técnico em contabilidade e teve que abandonar a faculdade de Veterinária, em Bologna, 

quando descobriu que estava grávida. Lara é mais velha dos quatro filhos de seus pais. 

Tem um irmão graduado em Administração e pós-graduado em Marketing o outro é 

formado em Direito e desembargador da justiça num dos estados da região centro-oeste 

e a irmã é bióloga com Mestrado. Assiste muito pouco televisão porque trabalha num 

órgão público durante o dia e dá aula à noite. Ouve rádio todos os dias no carro e 

sempre noticiários. Lê muito, principalmente biografias e não gosta muito de ficção. 
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Seu acervo bibliográfico é constituído principalmente por biografias e livros que utiliza 

no trabalho. Pela falta de espaço físico, tem o hábito de doar para a biblioteca títulos que 

não utiliza e tem um “esquema com amigos para troca de livros”, é um pessoal que 

compra livros, lê e se não for interessante passa adiante. Gosta de assistir filmes de boa 

qualidade apesar de não ter tempo para ir ao cinema. Assina um jornal de circulação 

regional e lê pela internet outro de abrangência nacional. É fluente na língua inglesa, 

inclusive fez curso na Inglaterra, e o polonês aprendeu em casa e usa para se comunicar 

com sua mãe. Sempre que tira férias, uma vez por ano, faz questão de viajar para dentro 

do país ou para o exterior, geralmente com os familiares. Participa do sindicato de sua 

categoria profissional por uma questão de garantir a defesa dos direitos. Seu circulo de 

amigos é bem restrito sendo algumas pessoas relacionadas ao trabalho e outras à 

família. 

Em relação à sua trajetória escola, fez o ensino médio no interior do Paraná 

numa escola particular confessional de origem anglicana. Era a melhor da cidade. Teve 

notas muito boas apesar de não ter estudado muito. Ao término, fez cursinho e 

ingressou numa universidade pública na cidade de Curitiba para o curso de Engenharia 

Química por influência de amigos, até se arrepende porque estudou muito e até hoje seu 

curso não teve nenhuma aplicação prática em sua vida. No período de graduação dava 

aula de inglês à noite porque foi um período de dificuldades financeiras na família. 

Após graduada e sentindo a necessidade de aprender Administração visto que até então 

só trabalhara em funções administrativas, fez uma especialização em Finanças numa 

faculdade particular. Quando ficou desempregada em decorrência de mudanças na 

legislação, ocorridas pela promulgação da Constituição de 1988, que provocaram a 

supressão da área em que atuava, viu a oportunidade de fazer o Mestrado em 

Administração na mesma universidade pública em que fez a graduação. O Mestrado 

representou um divisor de águas na vida de Lara, primeiro porque era específico em 

Administração e aproveitou para tirar dúvidas e aprofundar seus conhecimentos na área 

em que já atuava desde graduada e, segundo, “psicológica e socialmente deu um 

patamar diferente na vida, até você muda o enfoque na forma de ver questões. Aquilo 

que você disse ter aprendido na faculdade, no Mestrado você descobre que não é nada 

disso e você deve questionar”. Pensa em fazer Doutorado, mas só quando conseguir 

conciliar com o trabalho. Quem sabe quando se aposentar. Acha que o racional seria se 

aposentar, até porque já tem tempo suficiente, daí fazer o Doutorado e continuar dando 

aula já num nível maior porque não agüenta mais os alunos de graduação, segundo ela, 
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“estou cansada já um pouco dessas turminhas”. Cogita o Doutorado porque quer 

melhorar o nível cultural, o ambiente, e as pessoas com quem dialoga. 

Durante o ensino médio não teve nenhuma dificuldade, gostava de estudar e era 

uma excelente aluna. Quando entrou na faculdade a dificuldade surgiu quando precisou 

conciliar trabalho e estudo. Lembra também que entrou numa época difícil, o 

movimento estudantil estava com força total, o ambiente da universidade era 

tumultuado e ela não conseguia se concentrar. Bem no ano em que ingressou tinha 

greve com alunos, polícia perseguindo colegas e como havia vindo do interior, morava 

na casa da estudante, ou seja, bem onde tudo acontecia. Foi tudo meio traumático. No 

Mestrado não teve muitas dificuldades porque estava desempregada e só estudava, 

porém quando foi para concluir, na fase da dissertação, já havia conseguido um 

emprego e teve que conciliar o processo de escrita com o trabalho. 

Ao longo da trajetória escolar teve professores que a marcaram. No ensino 

médio teve um professor de português que considera um livro em relação aos outros. 

Tinha uma cultura geral muito boa e procurava abrir a cabeça dos alunos. A engenharia 

é um curso muito pesado com muitas fórmulas, cálculos, uma massa de informações 

muito grande, enfim, e isso favorecia ter professores que na opinião dela não tinham 

nada de ética comportamental, seus hábitos eram apenas quantitativos e não sabiam 

ensinar os alunos a estudar e a procurar, ensinavam apenas as fórmulas. A preocupação 

deles não era muito grande em termos de didática. Lembra de um professor que 

chegava, enchia a lousa de fórmulas de uma ponta a outra, fazia a chamada e ia embora, 

quando chegava à sala era um deus, intocável, inquestionável. Existiram aqueles muito 

bons e que eram verdadeiros pesquisadores e que Lara tem muita admiração e respeito. 

Da especialização não se recorda de nenhum, exceto o coordenador do curso de quem se 

tornou amiga e que a incentivou para fazer o Mestrado. 

No Mestrado teve um professor que chegava a ser revoltante, segundo ela, ele 

obrigava a ler e a dizer que o Karl Marx era uma grande figura, caso contrário, o aluno 

não passava. Era uma pessoa intransigente que impunha a ideologia dele. Esta postura 

era muito forte para Lara porque tinha suas razões decorrentes de sua origem familiar e 

todo um histórico relacionado ao pós-guerra que mexia muito com ela. De maneira 

geral, os seus bons professores foram aqueles que tinham uma boa formação e considera 

que quanto mais formação melhor porque consegue trazer assuntos atuais e casos 

práticos, sem esquecer que precisa ter didática. 
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Sua primeira experiência foi como professora de inglês, mas de maneira 

informal. Trabalhou numa indústria por um curto período e rapidamente procurou outra 

coisa porque não se sentia preparada e era pesado também visto que fazia faculdade. As 

oportunidades que apareceram foram todas na área de Administração e agarrou uma 

numa instituição que prestava consultoria empresarial e oferecia cursos. Fez alguns 

cursos na área de pequenas e médias empresas e estudou muito por conta própria para 

dar conta dos desafios. Fez uma carreira nessa instituição até que algumas mudanças 

decorrentes da nova Constituição provocaram uma reestruturação e a instituição 

desligou toda a área na qual Lara trabalhava. Recebeu o convite para trabalhar num 

instituto de consultoria e treinamento empresarial, vinculado à universidade na qual 

começou a trabalhar em seguida, cujo diretor era o coordenador da especialização que 

ela havia feito. Começou a trabalhar ministrando cursos de curta duração em várias 

cidades do estado do Paraná e um ano após, conseguiu ingressar na carreira pública 

como auditora da Receita Federal posição que ocupa há quinze anos. Um das poucas 

ocupações que pode acumular em paralelo ao cargo na Receita é a de professora e foi 

isso que Lara continuou fazendo, ministrava cursos de curta duração e há seis anos foi 

convidada para assumir aulas na graduação também. Seus conhecimentos na área de 

tributos, bem como sua experiência e trajetória acadêmica na área financeira garantiram 

a permanência como professora no quadro docente do curso de Administração. É uma 

área onde vê oportunidade para crescer, é compatível ao seu trabalho como servidora 

pública federal além de ser prazerosa por gostar de atividades intelectuais. Gosta de 

trabalhar na universidade porque vê que o professor é respeitado institucionalmente. 

Atualmente Lara tem 16h/a e ministra aulas para os cursos de Administração e 

Ciências Contábeis. Além de matemática financeira, já trabalhou com as disciplinas de 

fundamentos da Administração, Administração financeira, análise financeira de capitais 

e orienta TCC na área financeira. Sua primeira aula na graduação foi no curso de 

Publicidade e Propaganda cedida pelo curso de Administração para ministrar uma 

disciplina com mesmo nome. Foi uma experiência “diferente”, segundo Lara, porque 

ela achou que os alunos confundiam criatividade com bagunça. Não estavam nenhum 

pouco interessados em Administração, eram indisciplinados e para contê-los enchia-os 

de trabalhos. Os alunos reclamaram pelo excesso de trabalho junto à coordenação do 

curso que os perguntou se Lara corrigia os trabalhos, eles disseram que sim e saíram da 

coordenação com os parabéns da coordenadora à Lara. Esta situação demonstra o maior 

desafio para Lara como professora, no início, que era conseguir controlar os alunos e 
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garantir o conteúdo, o que a fazia dar muita matéria quando via um aluno conversando 

porque pensava “se há conversa então que a matéria está chata e dava mais matéria”. 

Hoje já pegou mais “tarimba” de traduzir uma teoria para uma abordagem mais 

prática em sala de aula. Consegue pegar rapidamente uma matéria e já transformar 

numa situação prática para o aluno. Apesar disso, relata que não consegue se concentrar 

em outra coisa pensando na aula por isso sempre chega mais cedo à universidade, pelo 

menos uma hora antes, para repassar o que vai dar e se está com todo o material. Não 

quer ser pega de surpresa. É uma professora que acha importante começar e terminar 

pontualmente suas aulas porque professor que se atrasa “perde um pouco a moral com 

os alunos”. Acha que não é uma das melhores professoras porque não é aquela pessoa 

que fala naturalmente. Fala o conveniente para o público entender e não chega a ter uma 

oratória que as pessoas digam que é gostosa. É uma característica pessoal, tem pessoas 

que se sentem naturais “para mim é um esforço” estar em público.  Considera-se “uma 

pessoa que fica sempre encolhida pelo fato de estar lá em exposição, pessoalmente eu 

sou tímida assim, então eu me supero, é sempre uma luta para eu me expor”. É uma 

professora que cumpre os objetivos da matéria, exige bastante e procura aproveitar todo 

o tempo da aula porque sabe, também, que o aluno está pagando e ali é um espaço de 

trabalho e não de diversão. Para ser professor no ensino superior Lara acredita que não 

basta conhecer a matéria, é preciso conhecer cultura geral, línguas, geografia, história e 

literatura. E para estar em sala de aula ter o domínio do conteúdo e ser didático é muito 

importante. É preciso didática para saber envolver o aluno e conhecer o nível de 

conhecimento que tem. Às vezes começa uma aula pelo nível ideal, os alunos acham 

muito difícil, aí ela cai na real, simplifica e na segunda rodada de explicação fica mais 

fácil para o aluno entender. Descreve que uma aula bem sucedida é a aula do diálogo, 

“aquela que os alunos ficam perguntando, interagindo comigo, independente do tipo de 

aula que seja, expositiva ou exercícios. Eu acho que é a aula que eu sinto um feedback 

deles e não estão passivos. Eles dialogam porque estão entendendo”. 

Em relação aos seus alunos tem alguns que não aprendem apesar de não faltarem 

nenhuma aula. Acha que é falta de base. Tem uma grande parte deles que tem 

expectativa de aprender, mas a maior preocupação parece ser passar. Metade deles, 

segundo ela, trabalha para pagar a faculdade e é um sacrifício conciliar o estudo e o 

trabalho. Uns moram muito longe, viajam de ônibus para chegar à faculdade e estar no 

ensino superior é uma coisa ligada ao crescimento pessoal, profissional e sobrevivência 

também. Pensa que eles são bastante conscientes da necessidade de estudar, da 
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necessidade do conteúdo e que no mundo do trabalho as coisas não estão fáceis. 

Querem, portanto terminar a faculdade logo e não reprovar até porque alguns têm bolsa 

da empresa ou da própria universidade. Quando fazem a avaliação institucional muitos 

até deixam se influenciar por simpatia, antipatia ou o momento da avaliação, mesmo 

assim procura analisar o que eles criticam na avaliação e tentar corrigir. Acredita que 

seus alunos a respeitam como professora e a vêem como uma pessoa pouco 

comunicativa, responsável, objetiva, exigente e um pouco autoritária que está 

preocupada em cumprir o cronograma da matéria até o último dia de aula sem 

desperdício de tempo e que faz provas mais difícil que a média das outras disciplinas. 

Tem aqueles alunos que gostam e aqueles que não gostam pelo fato de ter sido 

reprovado em matemática financeira. 

Profissionalmente se sente valorizada como professora, até acha que professor 

universitário tem um status maior que auditor da receita que também é um bom cargo. 

Contudo, sua mãe reclama que ela dá aula e quer que pare e fique mais em casa fazendo 

companhia. Sua mãe reclama o tempo todo e diz que dar aula exige muito e de fato 

consome muito tempo. Lara, no entanto, permanece professora e se surpreendeu com o 

que ouviu de um aluno no final do semestre “professora Lara, eu tinha uma imagem 

completamente diferente da senhora, achava que a senhora era muito mais rigorosa e 

eu estou vendo uma pessoa completamente diferente. O aluno achava que eu era uma 

carrasca, depois que me conheceu, soube que não é bem isso que eu sou”. É uma 

possibilidade para depois da aposentadoria. 

 

4.2 O DIÁLOGO ENTRE OS PERFIS E AS CATEGORIAS DE ANÁLISE 

 

 Quero enfatizar neste momento que a sintética e, ao mesmo tempo, robusta 

descrição dos perfis dos sujeitos apresentada foi elaborada conduzida pelas categorias 

de análise delineadas a partir do referencial teórico-metodológico para orientar a 

elucidação do problema de pesquisa. Procurei ser fiel, também às subcategorias sem 

perder de vista a riqueza das singularidades dos sujeitos reveladas em suas narrativas 

biográficas. Tenho um duplo desafio daqui para frente, articular essas narrativas entre si 

procurando estabelecer regularidades entre elas e dialogar com o quadro teórico de 

maneira que corrobore ou refute a hipótese levantada no inicio da pesquisa. 

 As narrativas mostraram pessoas, instituições, relações, significados e práticas. 

Alguns trechos recorrentes em vários perfis poderiam induzir a análise à redução do 
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exercício docente no ensino superior à mera repetição de práticas se eu considerar que 

os sujeitos disseram que aprenderam a ser professor na prática. Contudo, pode não ser 

uma prática aleatória, pode ser uma prática refletida pelos sujeitos e orientada pelas 

aquisições sociais nos diferentes contextos e situações pelos quais passaram desde o 

grupo familiar ao efetivo exercício profissional. O meu propósito é demonstrar que a 

prática faz pode dar sentido à teoria através do diálogo entre os dados e o quadro 

teórico. Até agora já há indícios de que a hipótese levantada será corroborada, porque as 

narrativas mostraram que os professores foram construindo sua identidade docente na 

experiência social como propõe Dubet (1994), pertencendo (integração), concorrendo 

(estratégia) e criando (cultura). Os vários saberes que eles relatam mobilizar no 

exercício docente vieram de suas trajetórias profissionais (docente e não docente) e pré-

profissionais (do grupo familiar e trajetória escolar), como aponta Tardif, Lessard e 

Lahaye (1991). O fato de muitos dos sujeitos narrarem que se percebem diferentes 

desde que começaram a ensinar, em relação às formas como atuam, reforça o que Dubar 

(2005) caracteriza como negociação identitária (diálogo entre os processos biográfico e 

o relacional de construção da identidade profissional). 

 A Figura 6, a seguir, re-apresenta as três categorias de análise já citadas no 

capítulo anterior, bem como as subcategorias, para deixar claro que as discussões 

seguintes foram pautadas por elas. A categoria “trajetória escolar” é compreendida 

apenas pelo ensino médio e superior e a categoria “trajetória profissional” compreende 

as experiências docentes e não docentes. 
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Figura 6 – Detalhamento das categorias de análise 

 

 

4.2.1 Grupo Familiar 

 

 Neste trabalho limito o grupo familiar aos pais, irmãos e cônjuges. Os 

professores têm uma família nucleada, exceto Eudoro, que é filho de mãe solteira. 

Todos fazem referência à família como sendo a base da formação. Nascidos em famílias 

muito simples, cujos pais tiveram pouco acesso à escolarização, mas isso não os furtou 

de incentivar seus filhos a buscarem elevados graus de escolaridade, exceto Margôt, 
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Tarcísio e Lara, cujos pais tiveram acesso ao nível superior de escolaridade. Vieram de 

famílias relativamente numerosas, a exemplo de Perilo, cujos pais tiveram nove filhos, 

mas a média de filhos chega a quase quatro por família. Três dos professores são filhos 

de agricultores e moravam na zona rural, são eles, Perilo, Onésio e Lélio. Relatam que 

os pais liberavam do trabalho na roça quando tinha atividades escolares. É interessante 

perceber que praticamente todos os filhos dessas famílias conseguiram ter acesso ao 

nível superior, inclusive chegar a doutorar os filhos com apenas o ensino fundamental 

incompleto como é o caso dos pais de Lélio que dos três filhos dois já são doutores. 

Entre os casados, em relação aos cônjuges, apenas Sócrates não tem a esposa graduada. 

O que demonstra que estão casados com pessoas com o mesmo grau de escolaridade. 

Cabe-me relembrar Berger e Luckmann (1985) quando dizem que no processo 

de socialização, uma vez que o indivíduo assume o mundo no qual os outros vivem, 

neste caso o mundo dos pais agricultores, podem modificá-lo de maneira criadora e até 

recriá-lo. O indivíduo em seu processo de socialização secundária pode chegar a 

reconhecer que o mundo representado pelos pais, como uma realidade inevitável, não é 

o mundo do qual quer fazer parte e, por isso, vislumbra, pela interação social com 

sujeitos de mundos diferentes dos seus pais, nova possibilidade de pertencimento. Veja 

o depoimento de Lélio, filho de agricultores, 

 

Para o meu pai, especificamente falando, seria bom que ficássemos 
trabalhando com ele. A minha mãe sempre teve um pouco mais de 
visão em relação à educação, mas a gente tinha que trabalhar desde 
pequeno e um dos motivos para meu pai que a gente não trabalhasse 
era se estivesse estudando. Então, se na escola tivesse uma tarefa, não 
precisava trabalhar, mas daí também já começou uma vontade de a 
gente querer estudar porque não precisava trabalhar. (Lélio) 

 

No caso de Perilo, Lélio e seus irmãos, a entrada no seminário e o contato com a 

cidade grande, com os professores e com a “parafernália cultural” que tiveram acesso os 

fizeram no processo de socialização secundária interiorizar outro mundo. Irineu também 

demonstra isso quando diz  

 
Foi o momento que eu saí da minha cidade (...) foi o momento de 
contato com a cidade grande com os seus vários problemas, ritmo de 
vida, cultura, valores. (Irineu) 
 
 
Lembrar um menino que sai lá do interior, família que não tinha 
condição, meu pai agricultor, para mim era uma vitória chegar onde 
eu cheguei e pretendo dar passos maiores ainda, minha mãe até fala 
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isso ainda: ah, aquele menino que corria aqui, aquele menininho 
agora só está me dando alegria. (Perilo) 

 

Todos os doze professores são pessoas com vida cultural moderada, porque 

freqüentam museus, bibliotecas e teatros com baixa regularidade, com destaque a 

Eulina, que afirma não conseguir viver sem ir a museus e Perilo, que moraria numa 

biblioteca. O acervo bibliográfico deles é relativamente significativo, constituído 

principalmente por obras relacionadas às suas áreas de atuação. O interessante é 

perceber a diferença de valoração do acervo bibliográfico entre Onésio, com seu 

modesto acervo de dez livros, e os demais professores, como Sócrates, com mais mil 

obras, ou Eudoro, cujo acervo daria para qualquer pessoa começar uma vida. Destaco 

que obras relacionadas à educação especificamente, não têm um status significativo no 

acervo deles, como relata Tarcísio que diz ter “uns dois ou três”. 

Entre as professoras, Eulina chama-me atenção, comparativamente às demais, 

porque é uma mulher bastante viajada. Tem um conhecimento cultural que faz questão 

de enfatizar, adquirido através de suas muitas viagens internacionais, porém seu espírito 

nacionalista a fez começar a desbravar o mundo, somente depois de já ter conhecido o 

Brasil. Entre os professores, Tarcísio tem uma experiência compatível, mas expressa de 

uma maneira mais simples. Ambos vêm de uma família com nível econômico 

privilegiado, o pai de Eulina industrial e o de Tarcísio diretor de um importante banco. 

 De maneira geral, são professores com pequena atuação política, demonstrada 

pelo pouca afiliação que têm à instituições de caráter político, desde as profissionais aos 

partidos políticos. Chama a atenção a atuação política manifestada por Irineu que é 

filiado a um partido político e que já assumiu a secretaria de educação do seu município 

mesmo sendo muito jovem. É uma atuação nascida no âmbito do ensino médio e 

fomentada pelo seu professor de filosofia. Perilo também revela um envolvimento 

proativo, mas se considera um pelego. Importante destacar que Onésio, Clístenes, 

Eulina, Margôt, Haidê, Perilo e Tarcísio destacam seus registros junto aos conselhos de 

suas respectivas profissões. É, de certa maneira, uma demonstração de adesão 

corporativa que acaba sendo uma referência profissional junto aos alunos, haja vista que 

também exercem, além da docência, atividade profissional não docente. 

 Margôt possui os pais professores, mesmo assim negou a docência durante 

muito tempo, mas desde que ingressou na graduação foi incentivada por eles, como se 

pode ver no depoimento a seguir: 
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Porque são professores e sabem a importância, então desde que eu 
entrei na faculdade ouvia: tem que estudar, tem que fazer, tem que 
aparecer, tem que publicar. (...) Meus pais professores fizeram a 
diferença sim, porque eu sempre teimei com eles, eu dizia que jamais, 
nunca eu iria ser professora. Porque imagina, onde já se viu? Sempre 
briguei muito com eles, tanto é que eu me formei e meu pai falava: 
“não, vai fazer pós, vai publicar...” e eu: “não, que nada, eu vou 
trabalhar”. (Margôt) 

 

 Tarcísio também foi teve o pai professor e, quando pequeno, ajudava-o a corrigir 

provas. São dois exemplos nos quais os pais influenciaram, em certa medida, à carreira 

docente. De maneira geral, os doze professores vieram de família que lhes 

proporcionaram condições e situações ao longo dos processos de socialização primária e 

secundária, para que a trajetória culminasse com a entrada na profissão e exercício 

docente.  

 

4.2.2 Trajetória Escolar 

 

 Restringi-me, no roteiro de entrevista, a dialogar com os sujeitos sobre sua 

trajetória escolar, apenas a partir do ensino médio, porque essa é a etapa da 

escolarização na qual as pressões para a definição e o encontro com a profissionalização 

está mais latente. Ocorre que, em algumas das entrevistas, os sujeitos fizeram questão 

de relatar também algumas características de sua trajetória antes do ensino médio. A 

intenção também era poder resgatar a influência dos professores que os sujeitos tiveram 

sobre suas escolhas profissionais, bem como a sobre a construção dos saberes docentes. 

 Considero também, de acordo com o referencial teórico que discuti no segundo 

capítulo (Dubet, Tardif, Dubar, Berger e Luckman), que a trajetória escolar e a 

socialização ocorrida no grupo familiar constituem uma fonte pré-profissional de 

saberes, como apontam Tardif e Raymond (2000). A socialização é um processo 

estendido por toda a vida e se constitui por rupturas e continuidades, sendo assim, muito 

do que os sujeitos desta pesquisa revelaram que fazem na condição de docentes são 

continuidades das práticas de seus professores, inclusive desde o ensino primário. Como 

foi visto na construção dos perfis, muitos lembram com admiração, saudosismo e muito 

respeito dos seus professores, atribuindo a inspiração de suas práticas a eles. Contudo, 

alguns atribuem à sala de aula, o espaço no qual aprenderam e se tornaram de fato 
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professores, conforme se pode verificar no exemplo de depoimento apresentado a 

seguir: 

 

Na sala de aula. Os meus alunos me ensinam todo dia a ser 

professora. (Haidê) 

 

 Os saberes que mobilizam no exercício docente como, por exemplo, hábitos, 

regras, procedimentos não são apenas intuitivos e sim, produzidos pela socialização, ou 

seja, pela imersão desses indivíduos nos diversos mundos socializados, desde a família 

até a escola. É na interação com os outros que sua identidade pessoal e social é 

construída. Vale observar como os professores revelam isso: 

 

A didática delas, chegar em sala, colocar toda a matéria no quadro, 
fazer a chamada, depois começar a aula. Então esses detalhes eu 
acabei incorporando, porque foram exemplos para mim, exemplos 
extremamente positivos. (Margôt) 
 
Então esses professores, de uma forma geral, eu percebia que a aula 
era preparada antes e que estar na sala de aula para eles era uma 
coisa muito agradável (...) então essa segurança de “como acontece”, 
e a forma de preparo é o que eu sempre procurei aplicar como 
professor (Clístenes) 
 
Sempre tentei copiar um pouco a didática, a estratégia de aula dos 
meus professores, eu via os meus professores de graduação que eu 
gostava e eu tento aplicar ao meu estilo. (Irineu) 
 
Um professor da universidade, ele tinha uma capacidade de 
comunicação fantástica, ele não só se comunicava bem verbalmente 
como também graficamente e também escrevendo bonito no quadro, 
dava pena apagar o quadro de tão bonito que ficava. Então nesse 
aspecto eu procuro copiar, mas não chego aos pés do mestre. 
(Sócrates) 

 

 O que os estudos apontam e os depoimentos ilustram é que há muito mais 

continuidade do que rupturas entre o conhecimento profissional do professor e as 

experiências pré-profissionais ocorridas, tanto na socialização primária, quanto na 

trajetória escolar. Tardif e Raymond (2000) afirmam que, em grande parte, longe de ser 

baseados unicamente na experiência do trabalho em sala de aula, o saber dos 

professores decorre de (pré)concepções herdadas da sua trajetória escolar. Foi 

considerando isto que, no roteiro de entrevista, perguntei quais professores marcaram a 
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trajetória escolar dos sujeitos da pesquisa e por quê. Os dados corroboraram essa 

herança da socialização. 

 Retornando à escolarização em nível médio, três professores – Clístenes, Haidê e 

Onésio – cursaram o nível técnico integrado, sendo Haidê a única que hoje não 

permanece na área, porque fez um curso de Auxiliar de Patologia Clínica e hoje se 

encontra professora da área de Direito, predominantemente. Onésio fez a escolha pela 

Contabilidade, visando as possibilidades imediatas de colocação profissional, fato que 

não ocorreu, mas que o direcionou para a graduação na área e o garantiu a carreira que 

tem. E Clístenes também fez a mesma escolha e acabou “emplacando, graças às boas 

relações estabelecidas com seus professores na carreira acadêmica em área correlata 

que é a Administração”. Os outros nove sujeitos fizeram ensino médio regular, que 

significou uma base, não só para a profissão, como também para os estudos futuros. 

Dentre eles, destaco Irineu que, no ensino médio, teve traçada a carreira profissional e 

sua atuação política: 

 

O ensino médio foi aquele momento forte da vida. O momento da 
adolescência, o momento da liberdade. Também o momento da 
escolha da minha vida profissional, optei pela filosofia. Eu tomei 
contato com a filosofia no ensino médio. Também tomei contato com a 
atividade política e isso esteve muito atrelado a atividade política da 
minha cidade. (...) Eu admirava meu professor porque ele era crítico, 
questionador, isso me marcou mesmo no ensino médio. (Irineu) 

 

 Eulina teve um ensino médio diferente de todos, inclusive não existe mais este 

tipo de curso – a Escola Normal Colegial de Educação Familiar. A rigorosa disciplina e 

as atividades complementares foram condições que propiciaram a aquisição de bens 

culturais não tão valorizados e cultivados pela juventude que hoje está na universidade, 

sendo seus alunos, o que a faz demonstrar, hoje, certo desinvestimento amargurado na 

carreira, tal como citado por Huberman (1992), o que, por sua vez, retrata sua percepção 

da universidade e da carreira: 

 

Não me sinto dentro de uma sala de aula universitária porque os 
alunos são muito mal educados e meu maior sonho é poder voltar a 
dar aula na universidade, um local com pessoas responsáveis, 
educadas e que não incomodam. (Eulina) 

 

O seminário na trajetória escolar de Lélio e Perilo representou uma revolução 

social no ambiente do indivíduo, conforme propõem Berger e Luckmann (1985). 
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Constituiu-se como parte de suas socializações secundárias e eles deixam bem claro nos 

trechos extraídos de suas narrativas, apresentados a seguir, que havia uma nova rotina. 

Para eles o conhecimento para ser interiorizado nessas circunstâncias precisa ser 

reforçado por técnicas pedagógicas específicas “provadas ao indivíduo”. 

 

O ensino médio era integral porque a escola era dentro do seminário, 
então você estudava de manha, a tarde tinha atividades e a noite tinha 
os horários de estudo. Era muito cobrado (...) era uma média bem 
pesada e eu que vinha de escola pública sofri o primeiro ano 
bastante. (...)daí no segundo ano eu entendi o esquema como 
funcionava daí foi. (Perilo) 
 
Ser seminarista implicou em estudar naquela escola (...) era três 
horas diárias só para estudar fora de sala, no início a gente via isso 
como uma obrigatoriedade mas depois se tornou natural aproveitar 
bem as três horas para o estudo mesmo. (...) o primeiro ano não 
reprovei, fiquei em algumas matérias para exame final mas foi um 
ano de grande cultura para mim. (Lélio) 

 

Apenas Clístenes, Haidê e Irineu fizeram o ensino médio em escola pública, 

contudo, essas escolas, exceto a de Irineu, eram escolas que tinham um rigoroso e 

concorrido processo de seleção por meio de provas, o que, de alguma forma, atraia 

alunos com condições econômicas e culturais privilegiadas. Era uma escola pública 

federal e um colégio militar. Enfatizo esta característica na tentativa de dizer que, 

Clístenes e Haidê, assim como os outros nove professores, também estudaram em 

escolas particulares com condições diferenciadas. O investimento no ensino médio 

privado se deu visando o ingresso em universidades públicas, preferencialmente, e 

como segunda opção, universidades privadas ou instituições de menor status, mas 

consideradas unidades de referência no ensino superior. O que realmente aconteceu. 

Todos os professores estudaram em grandes IES, apenas dois – Clístenes e 

Perilo – em faculdade, cuja escolha se deu porque oferecia o curso mais reconhecido 

que a própria universidade. Eles fizeram Ciências Contábeis na mesma IES. Perilo 

também tem o curso de Filosofia na mesma universidade provada que Lélio e Irineu. 

Onze professores estudaram em universidades e destes cinco em universidades públicas. 

Apesar de quase todos serem egressos de universidade e que como IES se caracteriza 

por desenvolver atividades de ensino pesquisa e extensão, a maioria restringiu seu 

tempo de graduação às atividades de ensino. Margôt fez iniciação científica, Eulina foi a 

primeira aluna monitora de seu curso de graduação e Tarcísio realizou intercâmbio para 

o Japão por estar entre os melhores alunos do curso. Isto se reflete hoje na condição de 
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professores que nenhum deles é envolvido com atividades de pesquisa, apenas Lélio que 

está ingressando como docente do Mestrado em filosofia. 

O grupo pode ser caracterizado como bem titulado, porque nove são mestres, um 

doutor e apenas dois especialistas. Por um lado, isto mostra um quadro docente bem 

qualificado e, por outro, revela um dado interessante: professores doutores não são 

comuns na graduação. Porque será que isto ocorre? É possível ilustrar isso, a partir da 

percepção de dois professores: 

 
Não sei por que eu conheço alguns professores que não são tão bem 
titulados e são bons professores. E conheço alguns bem titulados e 
não são bons, ou seja, não é a regra. Mas eu conheço, por exemplo, 
algumas pessoas que têm titulação lá em cima, Doutorado, pós-
Doutorado e não sei o que, mas se perdem na aula. Talvez até porque 
falte um pouco de saber onde Oe que o aluno está para tentar 
resgatá-lo, aí sim chamá-lo. Não vejo a titulação como um pré-
requisito, ah, tem titulação é um bom professor, não necessariamente 
(Haidê) 
 
Aprendi observando o professor e não necessariamente no Mestrado 
ou no Doutorado (...) porque professor de Doutorado não é didático. 
(Clístenes) 

 

Kourganoff (1990) vê esta questão de maneira bifurcada. Para ele é uma questão 

de dupla aptidão, que inexiste no ser humano. Ele fala de dois “dons”: o dom para a 

pesquisa e o dom pedagógico. No Brasil, o conceito de universidade acaba “obrigando” 

um mesmo indivíduo a desenvolver, caso não possua, os dois que, aparentemente, 

apresentam características, por vezes, antagônicas, ou seja, “(...) o dom pedagógico 

consiste precisamente na aptidão para sentir esta inferioridade do nível dos estudantes e 

para ajustar o ensino às ignorâncias dos alunos” (Kourganoff, 1990, p.55). Este dom 

exige do professor a capacidade para perceber que os alunos não estão compreendendo 

o que lhes é apresentado e encontrar formas de comunicação para estabelecer o diálogo 

apesar das lacunas. Quais as implicações na estrutura e funcionamento do ensino 

superior no Brasil, se efetivamente essa dupla aptidão fosse levada em consideração? 

Penso que o número de professores “aptos” seria reduzido. 

A titulação, portanto, pode ser um indicativo de que o professor está também se 

afastando da graduação, em decorrência de suas atividades de pesquisa, prova disso é 

que Lara deseja fazer Doutorado, justamente para abandonar a graduação e galgar 

espaço em níveis mais elevados, como revela seu depoimento a seguir. É um indício de 

que talvez possa haver uma incongruência entre o perfil dos alunos e dos professores na 
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contemporaneidade. Nesse sentido, não posso deixar de questionar: se os professores 

com maior titulação, que teoricamente, seriam os que poderiam elevar o nível cultural e 

reflexivo dos alunos de graduação não querem ir para a sala de aula, o que acontecerá se 

esses alunos receberem apenas professores pouco preparados? 

 

Se eu for me aposentar acho que o racional seria eu me aposentar daí 
fazer um Doutorado e continuar dando aula já num nível maior, não 
agüentar mais esses alunos de graduação. Estou cansada já um pouco 
dessas turminhas. (Lara) 

 

Em relação à trajetória escolar um aspecto que uniformiza o grupo dos doze 

professores é que, exceto Onésio e Lara, todos os outros fizeram alguma etapa da sua 

escolarização superior na universidade em que ensinam. Mesmo assim, Onésio pensa, 

atualmente, em fazer um Mestrado e Lara, como revela seu depoimento acima, o 

Doutorado. Ao mesmo tempo, oito deles começaram a carreira docente no ensino 

superior também nessa universidade. Trata-se, portanto, de uma instituição que acolheu 

muitos jovens iniciantes, dando-lhes a primeira oportunidade de exercício no magistério 

superior. 

A pós-graduação, seja ela Lato ou Stricto Sensu, foi para alguns, a abertura da 

possibilidade de atuar no ensino superior, como revelam os depoimentos a seguir 

selecionados: 

 

A especialização veio em uma época que eu praticamente estava 
desempregado. Mas eu estava me qualificando para me colocar no 
mercado. Foi tão importante quanto o Mestrado, Abriu meus 
horizontes para a área do magistério, que é uma área que eu não 
imaginava, eu não tinha visão para isso. (Eudoro) 
 
Na metade da especialização eu tive contato com um professor que 
me contou como era essa situação de cair em Mestrado, em 
Doutorado, enfim (...) isso me abriu para esse caminho que eu não 
conhecia até então. (Clístenes) 
 
Eu achava a pós-graduação muito insuficiente, eu via que no 
Mestrado tinha o conteúdo na quantidade necessária que eu julgava 
necessário e comecei a ver que um dia eu poderia dar aula e eu 
comecei a gostar da idéia de dar aula, eu nunca havia pensado na 
minha vida em dar aula, quando eu estava na engenharia nunca tinha 
pensado na idéia mas isso mudou e nossa o Mestrado iria me associar 
essas duas coisas (...) essa possibilidade da docência que me 
agradava muito como complemento das minhas atividades principais 
você ter a docência como atividade profissional complementar. 
(Tarcísio) 
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É interessante perceber que o interesse pela docência no ensino superior surge na 

pós-graduação, mas quando se pede para que falem dos professores que, ao longo da 

trajetória escolar, menos deixaram marcas ou, algumas vezes, deixaram marcas não 

muito boas, ou de como não atuar no magistério, eles citam, justamente, os professores 

da especialização Lato Sensu. Em decorrência de como a estrutura de especialização no 

Brasil está organizada, a maioria em módulos e com professores sem vínculo trabalhista 

nas instituições, isso faz pensar que, como os professores de especialização têm 

pouquíssimo contato com os alunos é mesmo pouco provável que sejam lembrados por 

suas influências.  

Em relação aos professores de Mestrado e Doutorado, que já possuem um perfil 

mais orientado para a pesquisa, a metodologia de aula é considerada diferente, inclusive 

decorrente do pequeno número de alunos em sala. Por outro lado, muitas das 

lembranças e marcas deixadas pelos professores da graduação e do ensino médio estão 

relacionadas ao campo da afetividade e do relacionamento e alguns, da referência 

profissional não-docente deixada por esses professores. 

As trajetórias escolares dos professores analisados neste trabalho foram 

marcadas por algumas dificuldades de natureza material, como é o caso de Onésio, que 

contou a situação na qual não tinha dinheiro para pagar o ônibus e ir para a 

universidade, porque a única moeda que a mãe tinha caiu numa fresta existente do piso 

da casa de madeira em que morava e a mãe precisou pedir dinheiro emprestado na 

vizinha. É o caso, também, de Eudoro, que precisou, ao longo da graduação, trancar 

semestres de aula para juntar dinheiro e conseguir saldar a dívida de mensalidades com 

à faculdade. Outras dificuldades foram de natureza social, como é o caso de Lara, que 

ingressou na universidade em plena ditadura militar e, em decorrência das 

manifestações do movimento estudantil, não conseguia se concentrar para estudar na 

Casa da Estudante onde morava. Esse é, ainda, o caso de Haidê que, por fazer dois 

cursos e precisar trabalhar para conseguir dinheiro, porque um deles era particular,  isso 

a distanciou da família, em decorrência da vida intensa nos três expedientes. Todas estas 

situações, que representam muito pouco diante da riqueza das narrativas sintetizadas no 

início deste capítulo, demonstram que “(...) a experiência social é uma combinatória de 

lógicas de ação”, conforme defende Dubet (1994).  

 

 

 



 

183 
 

4.2.3 Trajetória Profissional 

 

  A trajetória profissional dos professores de ensino superior, em sua grande 

maioria, é de dupla face e dela decorre a construção da identidade profissional, também 

num processo de dupla face: a biográfica e a relacional. Existe, para esses professores, 

uma trajetória de natureza não docente que, muitas vezes, ocupa maior espaço e melhor 

status e a trajetória de natureza docente que, para muitos, é uma forma de legitimar sua 

atuação não docente. Além disso, alguns enxergam a experiência docente como uma 

possibilidade para complementar, seja as condições financeiras, seja as condições de 

realização pessoal. Quero demonstrar nesta análise, a interdependência entre estas duas 

dimensões da trajetória e, principalmente, revelar a importância e o valor dado pelos 

professores que atuam no curso de Administração à trajetória não docente. Essas 

trajetórias se entrelaçam e, no processo de significação pelo sujeito e legitimação pelos 

outros, acontecem “negociações”, que concorrem para a construção da identidade 

profissional. Os trechos das narrativas a seguir destacados são complexos e completos, 

quando olhados à luz dos conceitos de processo identitário biográfico e processo 

identitário relacional, bem como todos aqueles subjacentes a esses, conforme propõe 

Dubar (2005). Os trechos das narrativas demonstram também o que é ser professor no 

ensino superior, segundo os sujeitos entrevistados. 

 

Quando estou na universidade os colegas falam assim: ah, essa é 
nossa amiga que trabalha na Receita, ahh! Tahh!. Ser professora eu 
acho que é mais valorizado do que ser um auditor fiscal, que é um 
cargo bom também. Os colegas lá da receita até falam. E mais, ser 
professora é uma coisa que dá mais status para você, eu acho 
moralmente assim. (Lara) 
 
Quando perguntam para mim onde eu trabalho, esses dias eu achei 
engraçado porque eu não falei o nome da empresa, falei que era 
professor, entendeu, que pode confundir, dependendo da situação 
muitas vezes eu falo que sou professor e não auditor. Então me 
agrega valor profissional e também me traz um conforto de ego 
pessoal mesmo (...) eu acho uma combinação perfeita daquele 
professor que tem os dois juntos. Eu costumo trazer para sala de aula 
a minha experiência e isso impacta relativamente. Isso que traz 
bastante confiança dos alunos (...) eu acho que isso estimula mais o 
aluno ao aprendizado. (Onésio) 
 
 A docência me agradava muito como complemento das minhas 
atividades principais (...) se complementam totalmente, eu percebo 
que é muito fácil eu pegar um conceito teórico da minha disciplina e 
aí o aluno não entende, é difícil muitas vezes de entender, aí o que 
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acontece, eu tive aquela minha experiência na empresa, ou eu 
vivenciei ou eu vivencio isso acontecendo e eu trago isso na hora e 
faço a associação, o aluno aprende, não é só aprender, ele 
compreende muitas vezes com associação. (...) o tempo todo eu estou 
trabalhando, deu um descanso eu vejo o que aconteceu que eu passa 
usar na minha sala de aula, essa situação na minha empresa eu posso 
usar em sala de aula, é automático. (Tarcísio) 
 
Atualmente nas empresas eu dou consultoria. Assim, ter uma 
profissão fora de ser professor foi uma satisfação. Quando eu fiz 
ciências contábeis depois de filosofia no começo foi para tentar me 
desvincular da área de professor e entrar numa empresa eu achei que 
poderia conseguir aquilo que eu queria, só que daí eu acabei voltado 
a ser professor de contabilidade. É uma coisa! Como isso me 
perseguiu e é onde eu me encontro até hoje e não tenho nenhum 
problema. Tudo o que eu formei hoje de vida patrimonial foi desde 
que eu comecei a trabalhar com a ciência contábil, daí arrumei um 
emprego, dei consultoria e fui dando aula. (Perilo) 
 

 

Como já anunciado, as narrativas mostraram, inicialmente, situações de 

construção de espaços de reconhecimento da identidade. As quatro narrativas acima 

mostram, claramente, situações de dualidade entre a identidade social herdada e a 

identidade escolar visada, principalmente no caso de Perilo, associando o excerto à 

síntese completa de seu perfil realizado no início do capítulo. Contrariamente, alguns 

elementos das narrativas de Onésio, Lara e Tarcísio ancoram a identidade na 

experiência relacional e social do poder que atribuem ao magistério superior e 

explicitam o desejo de reconhecimento. 

O diálogo tragicômico narrado por Margôt, quando ingressou em sala de aula 

pela primeira vez, mostra o dilema que enfrentada entre a identidade para si, revelada 

quando somente ela, naquele momento, conhecia a sua trajetória biográfica, e a 

identidade para o outro, quando também naquele momento, a turma tinha uma 

expectativa sobre a nova professora. Ao final, nesse “processo de negociação”, ela 

assume sua condição de professora: 

 

Quando entrei em sala de aula não me esquece da cena, todos os 
rostinhos parados, olhando e me acompanhando e eu pensando: 
“parem de me acompanhar! Ai que droga!”. E cada um que ficava me 
olhando eu pensava: “para, para, para...”(...) e eu: “gente, vocês 
acham que eu sei mais do que vocês, eu não sei o que eu estou 
fazendo aqui” Me dava aquele pânico de olhar para todo mundo e 
continuava pensando “eu não sei o que estou fazendo aqui! Socorro! 
E o tico e teco ficavam brigando constantemente e um dizia: ‘por 
favor, postura, ajeite a coluna, você é professora’ e o outro dizia: 
‘que nada, você é uma falsa, você não sabe o que está fazendo aqui’, 
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enfim era uma imagem de muitas surpresas, era uma emoção de 
contradições”. (...) daí você acaba descobrindo que você sabe muito 
mais do que aquilo. (Margôt) 

 

Quero propor uma análise preliminar, retomando o Quadro 5 situado no terceiro 

capítulo, que mostra o perfil dos sujeitos desta pesquisa. O quadro mostra os 

professores, sujeitos da pesquisa, organizados em ordem decrescente de resultados da 

avaliação. Não por acaso, existe semelhança entre os seis professores com melhor 

avaliação (apenas um que não possui atuação profissional não docente), já entre os seis 

com menor índice na avaliação, contrariamente, apenas uma tem atuação profissional 

não docente. Com base apenas no resultado da avaliação é possível indagar: atuar em 

funções não docentes pode influenciar positivamente na percepção que o aluno tem do 

professor? Penso que as narrativas trazem pistas para essa discussão, mas teria sido 

importante, talvez, o diálogo com os alunos, haja vista as limitações do processo de 

avaliação. Parece-me que, quando os professores com melhor avaliação são aqueles que 

têm uma atuação profissional não docente houve um ato de atribuição, conferido pelos 

alunos, revelados pelo resultado da avaliação e, quando os professores assumem a 

importância dessa experiência, acontece um ato de pertencimento.  

Outra questão surpreendente evidenciada pela análise das narrativas diz respeito 

à situação de ingresso na profissão. Os professores, unanimemente, disseram que 

ingressaram na docência do ensino superior por uma indicação. Por mais que houvesse 

algum processo seletivo, a indicação era o aspecto que efetivava a contratação. Há uma 

ressalva – trata-se de uma instituição privada – contudo, recorro ao conceito de capital 

social em Bourdieu (2007, p.67), que o caracteriza como “(...) os recursos atuais ou em 

potencial que estão ligados à posse de uma rede durável de relações mais ou menos 

institucionalizadas de interconhecimento e de inter-reconhecimento”. Os excertos 

ilustram a importância do estabelecimento e manutenção dessa rede, inclusive a partir 

dos professores ao longo da escolarização, fato que se revela, por exemplo, quando se 

analisa o perfil de Clístenes, pois ele sempre utilizou esta estratégia. 

 

Sempre estava me relacionando com pessoas boas, boas de academia, 
boas de mercado, boas pessoas, enfim (...) acho que essa convivência 
me levaram a alguns círculos de amizade que eu tenho, então você 
acaba recebendo influências de todo lado (Clístenes) 
 
Na universidade foi um professor meu do Mestrado que me indicou, 
eles não tinham ninguém internamente então eu fui indicado mas eu 
tive que fazer uma banca. Fiz uma banca, eu acho que eu disputei a 
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vaga com mais três ou quatro professores, e aí eu fui selecionado. 
(Tarcísio) 
 
Foi um convite para participar de um processo de seleção, o convite  
veio dos meus professores do Mestrado na época.(Irineu) 
 
No meu caso foi convite de um professor amigo meu (Lara) 

 

O ingresso na docência foi acompanhado por algumas dificuldades, mesmo para 

os seis dos doze professores que possuem licenciatura. Algumas dificuldades foram 

superadas, a partir do momento em que os sujeitos recorreram aos modelos e práticas de 

seus professores de graduação. As dificuldades foram as mais diversas, desde a 

Administração do tempo de aula, o controle da disciplina em sala, a linguagem em sala, 

a elaboração de avaliações, a idade dos alunos, entre outras. Perilo foi duplamente 

privilegiado, primeiro porque já possuía uma experiência docente na educação básica e 

segundo, porque seu primeiro ano de docência foi acompanhando outro professor 

experiente. Todas as estratégias e mecanismos utilizados pelos professores somaram-se 

na construção da identidade docente porque, segundo Garcia; Hypólito e Vieira (2005) a 

identidade profissional docente é definida pelas posições de sujeito, ou seja, elas são 

atribuídas aos professores e professoras no exercício de suas funções, em contextos 

laborais concretos, por diferentes discursos e agentes sociais. Abaixo, alguns dos 

desafios encontrados e narrados pelos professores. 

 
O que eu vou transmitir numa aula inteira, das sete horas da noite até 
as dez horas e quinze minutos? O que eu vou ficar falando para eles, 
que tanto conhecimento eu vou passar nesse tempo gigantesco para 
mim naquele primeiro momento (Onésio) 
 
No início tive dificuldade para controlar os alunos (Lara) 
 
Em relação ao traquejo da sala de aula, precisava descobrir a 
linguagem mais apropriada para a graduação. (Irineu) 

 

Destaco o duplo dilema enfrentado por Lélio, que começou a lecionar logo 

depois de terminar a graduação: 

 

Foi ruim por um lado e bom pelo outro. Ruim pelo fato de me faltar 
fundamentação, embasamento teórico, mas por outro lado bom por eu 
não ter me esquecido de que fui aluno né. O problema é lecionar dez 
anos depois de terminar a graduação e esquecer de como era ser o 
aluno de graduação, então eu sempre procurei ver no aluno de 
graduação o que eu era enquanto aluno, acho que primeiramente essa 
foi a grande estratégia para dar aula de graduação. (Lélio) 
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Este dilema, analisado de forma despersonalizada, desencadeia uma série de 

questionamentos. Estaria um jovem recém formado apto a assumir uma turma de 

graduação? Isto é regra ou exceção? Seria Lélio o modelo de um novo professor frente a 

novo cenário de educação superior? Apesar da juventude, Lélio, em sua reflexão, parece 

ter consciência de seu papel de professor e, principalmente, de suas limitações. 

Concordo que, no dilema por ele apresentado (conteúdo e pedagogia) está parte dos 

achados de minha pesquisa. Não posso deixar de retomar o que anteriormente já 

afirmei: o professor no ensino superior tem uma dupla função – formar e 

profissionalizar – e, neste sentido, as práticas dos professores em suas disciplinas não 

podem estar dissociadas do projeto maior que é formar o profissional. Sobre isto, 

Tavares (2003, p.50) reforça estes meus questionamentos e compartilha a 

responsabilidade da formação, dizendo que: 

 

A formação do aluno para o seu desempenho profissional futuro tem a 
ver, naturalmente, com ele próprio, com as suas capacidades, com a 
vontade de aprender, com os conhecimentos anteriores, com o seu 
método de estudo e de trabalho, com a sua organização dos espaços e 
dos tempos, com a preparação científica e pedagógica, com a sua 
maneira de estar na vida e na profissão, com o seu equilíbrio 
psicológico, mas também com o currículo e com a instituição e sua 
organização e gestão. 

 

Levanto mais um problema trazido pelos professores em suas narrativas que é o 

perfil do aluno na contemporaneidade. Eles, os professores, descrevem um perfil de 

aluno aparentemente incongruente com o perfil capaz de assumir o que Tavares discorre 

acima. Existe toda uma discussão no campo da pedagogia sobre a precarização do 

trabalho docente frente ao cenário que meus sujeitos de pesquisa delinearam e cujos 

excertos demonstram a seguir. Proponho, então, pensar aqui na precarização estudantil. 

Esta não é uma realidade somente do Brasil. É uma realidade comungada por países 

como o Canadá, por exemplo, conforme apontam Langevin e Bruneau (2000), segundo 

os quais, os estudantes universitários do Quebéc representam uma clientela cada vez 

mais jovem, menos motivada, menos disponível e pouco interessada no 

desenvolvimento intelectual. Eles se colocam numa posição de ouvinte e a passividade 

os conforta no status de estudante. Entram na universidade sem conhecer determinadas 

regras de funcionamento desse espaço e, por isso, se sentem perdidos, incompetentes e, 

por vezes, abandonam os estudos ou ficam trocando de curso.  Faço questão, conforme 
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anunciei no início deste parágrafo, de apresentar excertos de todos os professores sobre 

como vêem seus alunos: 

 

Os alunos eram respeitosos naquela época do que são hoje. Hoje não, 
eles não são alunos, eles são clientes. Eles se sentem clientes, eles se 
posicionam como clientes e eles exigem serviço como clientes. Mas o 
produto que eu vendo não depende só de mim, depende deles. Então o 
meu produto é um produto que precisa de aluno e não de cliente, essa 
é a maior dificuldade que temos hoje. (Haidê) 
 
Os meus alunos são uma diversidade grande, eu aprendo todo dia 
com eles e eles esperam de mim, no mínimo que eu seja comprometido 
ali e nunca desista deles, que seja um professor parceiro. Eles têm a 
expectativa de sair preparado para o mercado. (Onésio) 
 
Tenho alunos depressivos, alunos que são encaminhados pela família 
para terem um lugar onde vir, para tentar inserir esses coitadinhos no 
meio dos demais e eles devem sofrer muito. Tenho um aluno que há 
dois semestres está comigo e não me entrega nenhum trabalho e 
quando aparece é tudo branco, branco (Eudoro) 
 
Talvez pensem o que eu pensava. É importante ter curso superior e 
precisa de um e quer o canudo. Tem presa de receber o diploma e o 
professor parece que está atrapalhando essa conquista. Quer ter uma 
profissão mas se puder se livrar daquilo (o curso) pelo meio mais 
fácil é melhor (...) eu considero que hoje sou melhor do que quinze 
anos e ainda assim o rendimento dos meus alunos hoje não é melhor, 
aí eu começo a refletir, peraí, eu penso que melhorei e ainda assim 
não estão conseguindo os resultados que eu obtinha lá, é porque deve 
ter caído a qualidade dessa moçada em relação a esse interesse pela 
questão. (Sócrates) 
 
São muito mal educados (Eulina) 
 
Eu acho que tem alguns perfis. 1) aquele que acha que está com a 
vida ganha, que quer viver livre e está na universidade e não sabe por 
quê, não sabe como vai aplicar o que é ensinado e num curto prazo o 
bar é melhor para ele. Este perfil precisa ser resgatado; 2) aquele que 
não tem condições mas está se matando para pagar a faculdade com 
muitas dificuldades, ao final do dia está morto porque a energia dele 
foi consumida no trabalho mas ele acredita  - sem saber no quê – que 
a faculdade vai contribuir na vida dele como um todo; 3) e aquele que 
tem toda estrutura, o pai paga a faculdade e ele acredita nesse 
projeto que é do pai e se o colocou para estudar é porque tem um 
sentido, então foca a energia no estudo, tem uma estrutura que o 
ampara e vem para a sala de aula sugar o conhecimento, é o mais 
fácil de levar porque ele puxa do professor a informação. (Clístenes) 
 
Os alunos de Administração têm dois perfis, o primeiro são os alunos 
que estudam à noite, alguns deles muito jovens, mas com 
responsabilidades, estudam à noite porque trabalham, outros já 
passaram da juventude e tem um pouco mais de comprometimento, de 
maneira geral pelo próprio horário e o cansaço eles vão naquele 
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limite que eles têm, se passar um pouco desse limite eles não vão mais 
para lado nenhum. O segundo perfil são os alunos da manhã, mais 
jovens, não têm responsabilidades profissionais, ainda, é uma turma 
difícil de ser trabalhada, no entanto, “suga” mais do professor, busca 
conhecer mais o assunto. Existem bons alunos (Perilo) 
 
Eram pacatos demais, assim. Muito quietos: ou não estavam 
entendendo nada ou estavam totalmente assustados ou então a 
matéria era extremamente interessante. (Margôt) 
 
Aluno que não sabe escrever, eles não sabem escrever. Por que não 
sabem escrever? Porque não lêem. Por que não lêem? Porque tem 
preguiça. (Tarcísio) 
 
Turma muito indisciplinada, eu vi pelo perfil de vários alunos ali que 
eles estudavam porque é uma cobrança dos pais, que não sabem 
necessariamente que curso fazer no ensino superior, e que de última 
hora resolveu fazer Administração. Então não havia um 
comprometimento deles, por boa parte deles é uma imaturidade muito 
grande, cada vez mais. Nós estamos recebendo alunos muito jovens, e 
chegam imaturos e sem formação, sem saber necessariamente o 
porquê de estar aqui. (...) a maioria eu vejo com sinais bem 
pragmáticos, emprego. (Irineu) 
 
Metade ou mais dos alunos trabalha para pagar a faculdade, então 
lógico é uma coisa importante. Acho isso importante, então eles vão 
porque todo mundo vai para faculdade então é um caminho natural 
para crescer e fazem sacrifícios para conciliar trabalho com estudo, 
muitos moram longe, viajam, pegam dois ônibus para chegar na 
faculdade, então é uma coisa ligada ao crescimento pessoal, 
profissional e sobrevivência também. Eles são bastante conscientes da 
necessidade de estudar, da necessidade de conteúdo e que lá fora não 
é tão fácil, a maioria é bem consciente disso e tá preocupada em 
conseguir terminar a faculdade logo e não reprovar. Muitos têm bolsa 
fornecida pela empresa. (Lara) 
 
Eles têm interesse que as coisas aconteçam muito rapidamente, então 
se a aula durasse quinze minutos, melhor. Ainda não sabem bem o 
que é ser um universitário, um acadêmico, não têm objetivos claros 
em relação ao que eles estão fazendo enquanto curso, isso num 
aspecto geral, e um grande problema que eu vejo hoje é isso, uma 
grande falta de paciência para te esperar para ver sua conclusão no 
final da aula, onde você quer chegar com aquilo tudo mais. (Lélio) 

 

 

Estes excertos demonstram um cenário capaz de provocar uma série de 

questionamentos relacionados à dimensão macrosocial, questionamentos à política 

pública de acesso e permanência dos alunos na educação superior, aos objetivos da 

educação básica já que os alunos estão chegando com muitas lacunas e, por fim, à 

estrutura social. Penso que estamos diante de uma grande crise social, com impactos na 
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na cultura das instituições de ensino. Os relatos podem ser apenas a ponta do iceberg. 

Não quero despertar um sentimento de impotência ou pintar um cenário apocalíptico 

muito menos colocar os alunos no banco dos réus, tampouco os professores. Quero 

entender como esta crise anunciada incita uma nova cultura. A esse respeito, Tavares 

(2003) convoca professores, alunos e todos os agentes educativos para abrirem novos 

caminhos aos problemas educativos no ensino superior: “(...) esta nova cultura 

pressupõe uma maneira de conhecer, pensar, de experenciar e de aprender, que está 

longe de se encontrar verdadeiramente adquirida, embora se fale constantemente nela” 

(Tavares, 2003, p.76). 

Por hora e tendo em vista meu objetivo nesta pesquisa, limitar-me-ei à dimensão 

microssocial, para discutir essas questões. Acredito que o professor precisa e já está 

mobilizando saberes docentes diferentes daqueles dos professores da educação básica. 

Os doze sujeitos da minha pesquisa me apontaram vários saberes que poderiam, aos 

olhos da estrutura medieval e catedrática do ensino superior, estar equivocados e não 

pertencentes ao papel social dos professores de ensino superior. Ocorre que eu 

identifiquei esses saberes nas narrativas biográficas desses sujeitos da pesquisa e os 

apresento no próximo capítulo Eles foram construídos e emergiram do processo de 

socialização e construção da identidade desses professores. Não são, ainda, teoria, mas 

são práticas descritas, refletidas pelos profissionais, cujos indícios e narrativas as 

demonstraram ressignificadas. Não foram expressas somente continuidades das práticas, 

mas também rupturas, decorrentes, inclusive, da resignificação do que é ser professor 

nas condições materiais e objetivas que as instituições de ensino e até mesmo a política 

educacional, na dimensão macrossocial, oferecem e fomentam. O professor que não 

conseguir se perceber num novo contexto e sequer parar para pensar sobre as variáveis 

implicadas nessa grande trama pode entrar num processo de desinvestimento amargo na 

carreira, segundo Huberman (1992), como pode ser visto nas entrelinhas da narrativa 

biográfica de Eulina. 

Este processo de redimensionamento da prática pode e precisa ser feito por meio 

da comunicação. O professor precisa se comunicar mais, porque ensinar é comunicar, e 

principalmente, como apontam Langevin e Bruneau (2000), não basta comunicar o 

conteúdo e o conhecimento, é preciso se comunicar com as pessoas. E isto é um 

exercício de reflexão sobre: como eu, na condição de professor, estou me comunicando? 

Esta reflexão precisa conduzir o professor a ampliar a comunicação para além das 

palavras, ir até o não verbal, reconhecer os obstáculos que provocam ruídos na 
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comunicação, reconhecer quem é o receptor, em qual contexto o processo 

comunicacional está acontecendo. Não foi à toa que construi no capítulo dois uma 

reflexão sobre a expansão da educação superior e mostrei, em números, a forma, a meu 

ver, indiscriminada, pela qual o curso de Administração, especificamente, se expande. 

Esta é uma variável importantíssima, que implica no processo de comunicação e, 

conseqüentemente, no processo de ensino e na prática do professor. Parece ser por isso 

que Socrátes – um dos professores sujeitos da pesquisa – foi muito sábio quando 

atribuiu à comunicação a chave para o seu exercício docente:  

 

O professor se torna bom quando ele consegue se comunicar de uma 
forma que atinja. (...) quando eu iniciei a docência, nessa época essa 
questão da comunicação não tava muito forte em mim. Não me 
preocupava muito com a comunicação, eu achava que algumas coisas 
eram óbvias só no dizer. Hoje eu tenho convicção que se tem que 
dizer o óbvio mesmo aquilo que é evidente assim mesmo tem que 
falar. Não me comuniquei na época porque não tinha consciência 
dessa importância. (Sócrates) 

 

Esta reflexão realizada por Sócrates, decorrente de sua prática ao longo da 

trajetória docente, é corroborada por todos os outros sujeitos da pesquisa quando eu 

pedi para que me descrevessem uma aula bem sucedida. Foi muito interessante porque 

parece que estavam em côro, quando realizam essa descrição e todos evidenciaram o 

processo de comunicação. Uma boa aula, para meus sujeitos de pesquisa, é aquela na 

qual são estabelecidos canais de comunicação e os atores envolvidos dialogam 

promovendo relações entre o conhecimento pautado para aula, suas experiências 

profissionais, os conhecimentos apropriados até o momento na disciplina e o curso. 

Existe uma conexão entre os sujeitos, o conhecimento e as condições materiais. O 

professor é instigado pelos alunos no diálogo e, com isso, mobiliza a experiência e 

consegue elaborar questões que os conduzem à busca pelo conhecimento. Isto é 

demonstrado nas narrativas quando dizem que os alunos os procuram para solicitar 

novas referências, novas leituras ou para refletir sobre alguma situação referente à 

experiência profissional que foi problematizada em decorrência da aula. A aula por essa 

descrição é entendida como um ritual planejado e com papéis sociais bem definidos.  

 

Quando acontece uma polêmica e você sai satisfeito porque todas 
captaram a mensagem e criaram a discussão. E a discussão vai 
pegando e o conhecimento sendo articulado(...) (Eudoro) 
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A relação de entregar a palavra certa na hora certa, acertar um tom 
de voz que os alunos estejam dispostos a escutar naquele momento. É 
de ligar o aluno com o professor. (Clístenes) 
 
Aquela aula que tem discussão também, o aluno perguntou e você deu 
a resposta, ele saiu satisfeito, ele saiu entendendo. (Perilo) 
 
Uma aula em que você consegue vencer todo o conteúdo, que os 
alunos estão prestando atenção e conseguem fazer perguntas, 
perguntas totalmente adequadas à aula. Perguntas que acabem 
acrescentando à aula e acrescentando em conteúdo. Você tem que dar 
uma pausa, abrir um parênteses e acrescentar um tanto de conteúdo 
para responder àquele questionamento. (Margôt) 

 

Como já deixei claro no capítulo três, o ponto de partida para identificação dos 

sujeitos da pesquisa foi o resultado da avaliação docente que os alunos da universidade 

realizaram dos seus professores. Já falei bastante no capítulo dois que os dispositivos de 

avaliação docente são complexos e algumas vezes utilizados de forma arbitrária para 

tomada de decisões nas IES, sem falar que podem também serem transformados em 

instrumentos de inculcação ideológica, fato este que desencadeia nos intelectuais da 

educação a produção de textos evidenciando os perigos e riscos da avaliação docente. 

Por exemplo, Sordi (2005) defende que a avaliação necessária ao ensino superior 

precisa ser emancipatória e deve ser revertida em melhoria das condições de trabalho do 

professor e não se tornar fator de exclusão, competição e controle. Também defendo 

esta opinião e penso que a avaliação ganha a característica de emancipatória quando, 

além de estar vinculada ao projeto de desenvolvimento institucional, seja também 

composta por dispositivos longitudinais de avaliação dos docentes. 

Não quero fazer juízo de valor à avaliação da instituição que pesquisei, até 

porque esse não é o meu objetivo, porém não posso deixar de refletir sobre o tema, 

porque a percepção dos meus sujeitos de pesquisa corrobora o que pesquisas com 

professores de diferentes instituições pensam sobre esta prática. Quero dizer que as 

narrativas que apresentarei a seguir podem ser sentimentos comungados por professores 

do ensino superior, além da universidade que pesquisei. Quando as instituições de 

ensino superior conseguirem construir uma prática avaliativa composta de dispositivos 

discutidos pelos sujeitos e contextualizados, quando deixarem de reduzir a avaliação à 

aplicação e tabulação de um questionário genérico, talvez a percepção que professores 

como Irineu têm sobre a avaliação seja mudada. 
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O que penso da avaliação? Acho importante, mas ao mesmo tempo 
perigosa. É importante porque é uma maneira de parâmetro que você 
tem sobre o trabalho em sala de aula, no entanto como a gente está 
em uma instituição particular, gera esse clima de competição entre os 
professores, aquele receio de ser mal avaliado e pensa na sua 
continuidade na instituição. Eu sinto esse medo de ser mandado 
embora a partir de uma má avaliação. (Irineu) 
 
Eu não sei se os alunos entendem bem essa avaliação. Às vezes eu 
percebo que os alunos usam isso como instrumento de barganha. Eu 
percebo que às vezes eles não vêem isso como uma melhoria na 
qualidade do ensino que eles estão submetidos. Eles vêem como um 
instrumento de punição para uma prova ruim, um relacionamento um 
pouco ruim, uma situação dessa natureza. (Haidê) 
 

 

A visão que Haidê mostra, segundo a qual o aluno avalia mal o professor como 

“vingança”, não é uma preocupação de Sócrates. Penso que seu posicionamento tem 

muito a ver com a sua maturidade na carreira docente e isso ele demonstra, quando 

enfatiza seu papel como “formador de profissionais”, mas sem esquecer o que já havia 

destacado que é a comunicação:  

 

O meu objetivo em momento algum foi, até hoje, querer ser bem 
avaliado pelos alunos. O meu objetivo sempre foi formar bons 
profissionais. Eu não sei até que ponto posso agir dessa maneira, 
agora se meu objetivo fosse fazer me avaliarem bem é só eu me 
comunicar de outra maneira com eles (Sócrates) 

 

No encerramento da entrevista perguntei para os meus sujeitos como achavam 

que eram percebidos e se eram valorizados socialmente como professores. É 

interessante observar que, exceto Haidê, todos revelaram que, tanto os familiares, 

quanto os amigos, os respeitam e valorizam. Conforme visto nas narrativas, muitos 

ascenderam sócio-economicamente, em decorrência da carreira no magistério superior.  

 

Meus pais falam de boca cheia que tem dois filhos que trabalham 
numa instituição de ensino superior.  (Lélio) 
 
Eu tive não tive apoio em termos de profissão. Nunca tive aqui em 
casa o apoio. Apesar de ser advogada nunca deixei de ser a 
professorinha (...) eu fico um pouco desgostosa. Para o meu pai é 
importante que eu seja advogada mas não professora (...) porque o 
status de uma advogada é maior que o status de uma professora, 
mesmo que seja professora universitária. (Haidê) 
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Esta percepção de subvalorização da profissão docente que Haidê revela em sua 

narrativa é contrária ao que Onésio retrata: 

 

É um diferencial até para meus clientes quando eu falo que sou 
professor. Eu até utilizo isso também a meu favor e acabo sendo mais 
respeitado já no primeiro contato. Utilizar o nome da universidade e 
dizer que sou professor é uma das minhas estratégias para transmitir 
confiança (Onésio) 

 

Para Rodrigues (1997) que estuda a Sociologia das Profissões, estas diferentes 

visões são produto de vínculos sociais e ideológicos, limitados por uma visão do 

mundo, da sociedade e do homem. Por exemplo, a visão que o pai de Haidê tem sobre a 

carreira da filha é fortemente influenciada pelo fato dele ter sido, a vida inteira, 

escrivão/assistente de juiz, mesmo tendo apenas a quarta-série primária. 

Como forma de agradecimento aos professores sujeitos desta pesquisa que 

dispuseram um valioso tempo para a entrevista e para enaltecer a forma responsável 

como construíram e significam a docência no ensino superior, revelada pelas narrativas, 

quero colocar em pauta um aspecto apresentado por Tavares (2003, p.26) que é a 

relevância do envolvimento do professor de ensino superior no sucesso do aluno. Esse 

autor diz que “(...) o professor que não sente o verdadeiro valor e dignidade e não se 

entusiasma pela sua profissão e pelas matérias que investiga e ajuda os alunos a 

descobrir, a aprender e a compreender, dificilmente terá sucesso”. Ilustro o 

envolvimento de que fala Tavares, com um excerto da narrativa de Lélio: 

 

Quando eles percebem minha motivação de certa forma reagem mais. 
Já ouvi muitos comentários de alunos dizendo assim, “nossa!! Mas 
você gosta do que faz, né?” “Eu não conseguiria mas eu vejo que 
você gosta do que faz”, ou alguns falam, “você fala uns troços chatos 
mas você fala com gosto (Lélio)  

 

 Ao chegar ao final deste capítulo, no qual apresento e analiso as trajetórias 

profissionais dos doze sujeitos da pesquisa, à luz do quadro teórico definido no início do 

trabalho, meu sentimento é o de que, as análises não dão conta da riqueza dos dados. 

Apesar disso, elas reúnem indícios para considerar corroborada a hipótese de que o 

docente do Ensino Superior, que atua no curso de Administração, tem sua identidade 

profissional forjada pelo contexto histórico em que se insere o curso no Brasil e possui 

um conjunto de saberes que compreendem o domínio teórico-prático da sua disciplina, 

condição inicial para que possam transitar com segurança pelo campo científico no 
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qual se constituiu como docente. Detém ainda saberes da experiência social que são 

frutos do processo de socialização e do desenvolvimento de uma disposição social 

específica para o trabalho em sala de aula, efetivando os processos de comunicação 

entre os pares e com os alunos, que o tornam legítimo no seu exercício profissional. 

 No próximo capítulo retomo a problemática que originou esta investigação e 

discuto as contribuições que a pesquisa empírica trouxe para o desenvolvimento do 

quadro-síntese no qual apresento “quais são” e “como foram construídos” os saberes 

dos docentes do ensino superior que atuam no curso de Administração.  
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CAPÍTULO 5 

 

BASES IDENTITÁRIAS E SABERES DOCENTES PARA O 

EXERCÍCIO DO MAGISTÉRIO NO ENSINO SUPERIOR: 

ALGUMAS REFLEXÕES TEÓRICAS COM BASE NA ANÁLISE 

DE IDENTIDADES SOCIAIS   

 

“A teoria como tal é um fazer, a tentativa sempre incerta de realizar o 
projeto de uma elucidação do mundo” 

(Castoriadis, 1982, p.93) 
 

 Num trabalho de tese a expectativa em relação à síntese que o autor apresenta, 

decorrente do longo período de estudos é sempre muito grande. Foi imbuído desta 

responsabilidade que escrevi este último capítulo. É o último da tese, mas o primeiro de 

uma longa e desafiadora trajetória acadêmica que se inicia a partir de agora: as 

interlocuções decorrentes das críticas e apreciações desta minha elaboração. Como 

mencionei no início deste texto, esta pesquisa surgiu na intenção de conhecer um pouco 

mais desse território quase não desbravado que é a docência no ensino superior, 

especificamente abordando o processo de socialização dos professores para evidenciar 

trajetórias, saberes e identidades profissionais. Ao contrário da maioria das pesquisas 

que mostram e discutem a prática do professor, minha pesquisa vai um pouco além, ou 

seja, dos antecedentes das práticas aos sujeitos que as desenvolvem. 

Julgo ter alcançado o objetivo de identificar, no processo de socialização 

profissional de professores do ensino superior que atuam no curso de Administração, 

quais saberes docentes emergem na base da profissão, suas fontes e como se manifestam 

e influenciam o exercício profissional em sala de aula. Para alcançá-lo defini como 

quadro teórico que orientou a análise dos dados coletados, os estudos de Dubar, Tardif e 

Dubet. Considero que transitei pelas três dimensões do tema investigado ao longo do 

percurso: macrossocial, mesossocial e microssocial 

Em relação à dimensão macrossocial apresentei e discuti o contexto da educação 

superior na contemporaneidade, a partir da comparação de dados oriundos do Censo da 

Educação Superior no Brasil. A análise comparativa demonstrou uma significativa 
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expansão do número de matrículas, cursos, instituições e funções docentes num curto 

período de seis anos (2002 – 2008). O curso de Administração, nesse contexto, se 

destaca por apresentar crescimento superior à média nacional, tanto em número de 

matrículas, quanto em número de cursos. Desde o seu surgimento é um curso que tem 

seu crescimento acima da média dos cursos superiores do Brasil, como demonstrei no 

segundo capítulo. De certa maneira, isto ocorre porque é um curso que exige pouco 

investimento e, por ser amplo em possibilidade de atuação profissional, atrai um 

contingente relativamente alto de interessados. O crescimento ocorrido na primeira 

década dos anos 2000 está circunscrito num contexto de políticas públicas que 

fomentaram e subsidiaram o aumento da escolarização do brasileiro. Por meio dessas 

políticas, que não são desinteressadas, nem ingênuas foram criados mecanismos de 

controle e avaliação que fazem um ranking das instituições, gerando um cenário de 

concorrência e busca pela legitimidade social. Existem, portanto, diferentes tipos de 

instituições, desde as consideradas de ponta, até as chamadas instituições periféricas. No 

contexto das políticas regulamentadoras são lançadas as Diretrizes Curriculares 

Nacionais para os Cursos de Administração, cuja justificativa para a criação e 

legitimação se baseia no discurso da garantia da qualidade do ensino e da boa formação. 

Nesse contexto, as IES, que constituem a dimensão mesossocial do sistema, 

parecem conformar suas estruturas e práticas às demandas macroambientais, 

especialmente às políticas educacionais. Isto é percebido, dentre outras práticas, quando 

se intensificam os processos de avaliação institucional, muitas vezes reduzidos à 

avaliação docente. Nas instituições privadas, os resultados dessas avaliações são 

balizadores de decisões institucionais. Ocorre que, por vezes, tais resultados são 

limitados e simplistas, o que pode levar à tomada de decisões equivocadas. São 

limitados, porque quase sempre resultam da tabulação de um questionário aplicado aos 

alunos e simplistas, porque os critérios muitas vezes são objetivos, mas avaliam 

dimensões subjetivas da prática docente ou vice e versa. A avaliação docente é apenas 

um dos dispositivos da avaliação institucional e seus resultados precisariam refletir 

programas de formação continuada dos professores. 

Mesmo sabendo dessas limitações, que também apontei nos capítulos anteriores, 

meu ponto de partida para a realização desta pesquisa foi o resultado da avaliação 

docente. Uma avaliação que é feita sobre o trabalho do professor em sala de aula, 

portanto, sobre a dimensão microssocial do sistema. O que já é sabido desde o início do 
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trabalho é que os professores que atuam no ensino de Administração, em sua maioria, 

não receberam formação pedagógica. Em decorrência dessa não formação, 

teoricamente, quando submetidos à avaliação do trabalho docente estariam propensos a 

não serem bem avaliados. Contudo, a realidade se configura de forma diferente, muitos 

são excelentes professores e cumprem sua missão com boa performance, mobilizando 

saberes próprios e adequados à docência no curso de Administração. O meu interesse 

não foi investigar o desempenho dos professores. Quis identificar quais são e de onde se 

originam esses saberes que os professores mobilizam no exercício docente. Não fui 

diretamente ao universo microssocial – a sala de aula – e sim, à socialização 

profissional, recorrendo à história de vida dos professores que selecionei para conhecer 

suas trajetórias e suas identidades.  

Na medida em que “mergulhei” na história de vida dos sujeitos, lendo e 

analisando suas narrativas biográficas pude identificar que muito do que são e fazem 

como professores foi construído a partir de categorias herdadas da família, da escola e 

da própria empresa na qual trabalham, ou seja, vieram pela via biográfica, como afirma 

Dubar (2005), como por exemplo, a disciplina, a organização, o interesse pelo aluno e a 

expectativa por um nível cultural e político maior, manifestada em provocações em sala 

de aula. Os professores revelaram que, ao longo do tempo de exercício docente, se 

tornaram diferentes e atribuem à sala de aula essa mudança. Práticas e posturas do início 

da carreira foram sendo revistas pelas reflexões que fizeram, pelos feedbacks recebidos 

dos alunos, pelo diálogo com os colegas de profissão e, inclusive, pela análise dos 

resultados das avaliações semestrais sobre seu trabalho. Isto significa que a via 

relacional também trouxe contribuição para a construção da identidade profissional 

desses professores.  

É bem verdade que há uma negociação identitária entre o biográfico e o 

relacional. Percebi isto quando alguns dos professores entrevistados narraram que antes 

da escolarização média e/ou superior e do ingresso na profissão pertenciam a realidades 

sociais completamente distintas. O contato com uma nova realidade implicou numa 

nova forma de ver e se portar no mundo. Nesse percurso de construção da identidade 

profissional e dos saberes docentes ocorrido, conforme Tardif e Raymond (2000), nas 

trajetórias pré-profissionais (grupos familiares e escolarização) e profissionais 

(exercício docente e não docente) houve rupturas e continuidades. 
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Revelando continuidade de práticas, os sujeitos da pesquisa afirmaram que 

fazem questão de reproduzir, em sala de aula, práticas que observaram em seus próprios 

professores e que pareciam dar certo. Alguns dizem que adaptam tais práticas ao seu 

perfil e ao perfil da turma. Prova das rupturas são narrativas de professores que afirmam 

não querer e não fazer jamais o que seus antigos professores faziam.  

O vínculo com o ambiente profissional não docente também é importante, 

porque muitos demonstram que a forma como agem em sala de aula e os pesos que dão 

aos conteúdos são baseados na importância que esses terão no exercício profissional 

futuro dos alunos. Os professores que exercem atividades não docentes fazem questão 

de compartilhar suas experiências em sala de aula, no intuito de mitigar os impactos que 

seus alunos poderão sofrer quando ingressarem no exercício profissional. Em algumas 

narrativas os sujeitos relatam que também ponderam a apresentação de exemplos de sua 

prática profissional e dão espaço para que os alunos apresentem situações relacionadas 

às suas experiências, isto porque, é característica do corpo discente do curso de 

Administração, o exercício profissional concomitante à formação. Tais situações 

explicitam que a dimensão identitária está vinculada ao campo da profissão e ao campo 

do ensino. 

O diálogo entre o conteúdo da disciplina e a experiência profissional do 

professor acaba por despertar nos alunos a expectativa de que o professor dê condições 

de, numa situação profissional real, poder agir e reagir. As narrativas demonstraram que 

os professores que promovem este diálogo são procurados pelos alunos com demandas 

muitas vezes específicas e pessoais. O professor parece que passa a ser visto como um 

“ídolo” e se torna uma referência, não somente profissional, mas também pessoal, 

principalmente aqueles professores cuja idade está bem próxima da idade dos alunos – 

eles pertencem a uma mesma geração. A proximidade da faixa etária entre professor e 

alunos parece gerar entre eles um processo de identificação e certa cumplicidade. 

Pertencer a uma mesma geração os fazem compartilhar, inclusive dos mesmos valores e 

linguagens. Seria isto benéfico? Ainda não sei quais implicações na formação esse fato 

poderia ter e também não é esse meu objetivo aqui, mas é uma questão que carece ser 

investigada. 

A forma como os professores se comunicam com os alunos e como atendem a 

essas novas demandas estaria alterando a constituição identitária do professor de ensino 

superior, em especial no curso de Administração? O comportamento assumido quando 
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decidem atender demandas pessoais, exercendo um importante papel como referência 

para os alunos provoca incongruências de identidades entre eles e os outros professores 

que não se dispõem a exercer esse papel? Os professores mais jovens da pesquisa 

relatam vários momentos em que chamam para si e respondem a essas demandas. 

Parece-me que existe um distanciamento do papel social historicamente reconhecido 

para o professor de ensino superior. Alguns catedráticos poderiam até chamar tal 

fenômeno de “precarização do trabalho docente”, no entanto, entendo, resgatando Dubet 

(1994), que a identidade é definida, inclusive pelo distanciamento que o sujeito tem em 

relação ao seu trabalho, na ânsia de construir e evidenciar sua experiência. Eu acredito 

que estas novas demandas são fruto de uma mudança no perfil do aluno, que chega ao 

ensino superior, bem como da crise social, já mencionada no capítulo quatro, que 

somados, ouso ensaiar que estamos diante de uma precarização estudantil. Urge, 

portanto, novos saberes docentes. 

A pesquisa mostrou que os quatro professores com mais idade ficaram no grupo 

daqueles com menor resultado na avaliação docente. Como, de maneira geral, os 

professores afirmaram que “ensinam baseados em seus professores e na forma como 

aprenderam”, é fato que gerações diferentes podem ter estilos cognitivos diferentes, 

logo, a forma como esses professores de mais idade aprenderam pode não servir mais 

para ensinar as novas gerações, porque os alunos não têm as mesmas características que 

eles, ao contrário do que ocorre com os professores  mais jovens. A Figura 7, 

apresentada a seguir, elaborada a partir das narrativas, representa esse modelo mental de 

ensino. O professor recorre à sua condição de aluno e busca, entre as formas como os 

seus professores ensinaram, aquela com a qual considera ter conseguido aprender e esse 

passa a ser o seu referencial para o ato de ensinar. 
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Figura 7 – Modelo mental com o qual os professores afirmam que ensinam 

 

 Fonte: Elaboração própria 

 

Antes de passar adiante, quero deixar claro que a minha pesquisa foi realizada 

numa realidade de educação superior privilegiada e é a partir dela que faço as 

inferências e elaborações a seguir, portanto pode ser que não sejam condizentes com 

outras realidades do país e do ensino superior. A realidade sobre a qual me debrucei é 

uma instituição de ensino superior, com status de universidade, de natureza privada e 

confessional. O curso de Administração tem vinculado a ele vários cursos de 

especialização e um Programa de Mestrado e Doutorado. O quadro docente é 

constituído por professores em tempo integral (40h/a), tempo parcial (20h/a) e horistas. 

Vários dos professores que trabalham no curso também desenvolvem atividades não 

docentes e, muitos deles, em grandes corporações. Faço questão de deixar explícitas 

estas características, porque talvez, em outras condições, emergissem dados diferentes. 

Por exemplo, se fosse uma instituição pública, uma faculdade particular do interior do 

estado, um curso de licenciatura ou mesmo um bacharelado em outra área do 

conhecimento, diferentes especificidades poderiam vir à tona. Contudo, acredito que 

alguns aspectos oriundos da dimensão macrossocial são comuns – e aspectos que as 

pesquisas no campo do ensino superior precisam levar em consideração: 

� Em decorrência da grande disponibilidade de vagas, os processos seletivos, em 
grande parte das IES, adquiriram uma nova identidade e passaram a ser 
classificatórios e não mais eliminatórios; 

� A expansão do ensino superior, acompanhada de políticas de inclusão, atraiu uma 
diversidade cultural, étnica e sócio-econômica até então excluída; 
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� O perfil do aluno que está no ensino superior está mudando e já podem ser 
percebidas diferenças significativas em relação às gerações anteriores, seja no que 
tange ao nível de conhecimento que possui quando ingressa, seja no que se refere às 
expectativas que têm em relação ao curso superior; 

� Os professores do ensino superior estão se deparando com alunos que apresentam 
uma defasagem em relação ao conhecimento que possuem, quando comparado 
àquele que se espera de um aluno egresso da educação básica; 

� Problemas até então negligenciados ou inexistentes no ensino superior passaram a 
ser pauta de discussão, a exemplo da indisciplina, problemas de aprendizagem e de 
desempenho em leitura e escrita; 

� Parcela significativa dos alunos precisa trabalhar para custear os estudos e, em 
decorrência, não tem tempo para desenvolver estudos além dos horários de aula; 

� Concluir o ensino superior não é, necessariamente, garantia de ascensão sócio-
econômica. 

Apresentei estas questões, porque acredito que a identidade profissional docente 

e os saberes que os professores precisam mobilizar no ensino superior estão fortemente 

influenciados por elas. O mais grave é que não existem programas de formação 

continuada de professores que ponham em discussão esta nova realidade. Isto faz com 

que os professores aprendam a lidar com as novas situações decorrentes de tais 

problemas, na prática e pela prática. O espaço no qual poderia haver esta discussão 

seriam as reuniões de colegiado de curso que, historicamente, são caracterizadas como 

espaços de informação burocrática e, quando muito, de embates políticos relacionados à 

estrutura organizacional do curso. A questão pedagógica está distante de tais espaços 

coletivos no interior dos cursos. Não defendo a transformação dos colegiados de curso 

em grandes “conselhos de classe”, aos moldes da escola básica, os quais, pela minha 

experiência docente, mais pareciam momentos de “catarse professoral”. Tampouco 

defendo que o ensino superior chame para si responsabilidades de outras instâncias 

sociais. Ao contrário, defendo que sejam instituídos espaços de discussão sobre a 

dinâmica da sala de aula no ensino superior e sobre os impactos que esse novo perfil 

dos alunos e que essa nova realidade social estão provocando na formação profissional 

em nível superior. Isto exige que seja reconhecida a identidade docente que se constitui 

nessa dinâmica social. 

Estas reflexões que faço são oriundas, principalmente, da análise da entrevistas 

com os doze professores que, em vários momentos, manifestaram preocupações, 

indignações e dificuldades encontradas no exercício diário do magistério no ensino 
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superior. Algumas dessas reflexões também advêm de minha própria prática docente, do 

permanente diálogo que tenho com meus pares e com os meus alunos. Sem querer ser 

prescritivo apresento, a seguir, sugestões elaboradas com base na análise dos dados da 

pesquisa, que podem contribuir para minimizar alguns dos efeitos que o contexto 

macrossocial provoca e, talvez, equacionar alguns entraves da prática na dimensão 

microssocial: 

� Realização de uma avaliação docente sistêmica, estruturada a partir de critérios 
relacionados à aprendizagem do aluno e cujos resultados, quando interpretados, 
sejam desencadeadores de programas de formação que conduzam o professor à 
reflexão sobre a prática; 

� A IES precisa organizar um “rito de passagem” para o ingresso no curso superior, 
para que o aluno realize a ruptura com a educação básica. Este rito que pode ser um 
programa institucional ou mesmo um módulo introdutório ao ensino superior, que 
funcionaria como uma espécie de catalizador para a vida estudantil nesta nova etapa 
da escolarização; 

� Preparar, integrar e envolver os professores neste programa de ingresso dos alunos 
no ensino superior. Uma alternativa viável parece ser o que muitas IES já fazem: o 
“Programa de Professor Tutor”, ou seja, eleger um professor que acompanhe a 
turma ao longo do curso, problematizado a condição de ser aluno e criando as 
condições e situações para equacionar os dilemas oriundos da sala de aula e da 
formação profissional; 

� Constituição de um programa institucional de “Residência Pedagógica” para os 
professores ingressantes na profissão. Esta residência integraria as atividades de 
ensino do professor iniciante à atividade de pesquisa sobre a própria prática. A 
residência seria conduzida por um “professor preceptor ou orientador”, ou ainda, 
uma espécie de “coach”, habilitado para promover momentos de “reflexão sobre a 
ação”. 

Além de permitir tais reflexões e contribuições, a pesquisa empírica me ajudou a 

responder as questões derivadas do problema de pesquisa e que originaram os capítulos 

deste texto. Retomo o problema desencadeador da investigação e respondo-o em 

seguida: Quais são os saberes docentes que professores do Ensino Superior atuantes no 

curso de Administração possuem e como estes saberes foram construídos ao longo do 

processo de socialização profissional?  

 Tardif, Lessard e Lahaye (1991) anunciaram que os saberes docentes são plurais 

e amalgamados, originados de quatro fontes: saberes da formação profissional, saberes 

das disciplinas, saberes curriculares e saberes da experiência, construídos ao longo das 

trajetórias pré-profissional e profissional. Conforme repetidas vezes anunciei, os 
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professores do curso de Administração não receberam, em sua maioria, formação para a 

docência, portanto não tiveram acesso aos saberes da formação profissional que são 

aqueles adquiridos nos cursos de formação de professores. Schulman (1986) apresenta 

três tipos de saberes (com alguns desdobramentos) próprios à docência: o conhecimento 

do conteúdo, o conhecimento pedagógico e o conhecimento curricular. Esta 

classificação é coerente e pertinente, no entanto não atende plenamente às exigências 

que enfrentam os professores que atuam no ensino de Administração e os saberes que 

precisam mobilizar para atender não só às expectativas dos alunos, como também as da 

IES, do curso e da sociedade, que esperam um profissional capaz de solucionar os 

problemas decorrentes da profissão. 

Os saberes que professores atuantes no ensino superior possuem são, como 

afirmam Tardif, Lessard e Lahaye (1991) e Schulman (1986), heterogêneos e vieram 

dos diferentes espaços de socialização ao longo de suas trajetórias pessoais e 

profissionais, porém, diferentemente desses autores, proponho uma nova descrição ou 

caracterização geral desses saberes, adequada ao ensino superior e que foi revelada 

pelas narrativas dos sujeitos da pesquisa.  

Assim, os saberes dos professores que atuam no curso de Administração são 

Saberes Epistemológicos e Saberes Pedagógicos, interdependentes e complementares, 

articulados pelos processos de comunicação, conforme demonstro na Figura 8, a seguir.  
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Figura 8: Processo de Construção dos Saberes Docentes no Ensino Superior 
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Caracterizo como saberes epistemológicos aqueles que estão relacionados ao 

conhecimento do campo teórico e do campo profissional no qual o professor atua. O 

conhecimento do campo teórico é oriundo da escolarização em nível superior, 

principalmente, quando o professor fez suas pós-graduações se especializando na área 

do conhecimento em que atua. O conhecimento do campo profissional foi construído a 

partir do exercício profissional não docente. Os professores revelaram que, conhecer o 

campo profissional ajuda a demonstrar como os conhecimentos teóricos especializados 

se manifestam no exercício da profissão e, segundo suas narrativas, esta é uma demanda 

efetiva dos alunos, que legitimam os docentes que conseguem demonstrar tal 

conhecimento. Este conhecimento pode ser adquirido também de maneira indireta, por 

meio do diálogo com especialistas e com os pares, provando que os professores que não 

tiveram uma atuação profissional na área também o apresentam. O domínio do campo 

teórico e do campo profissional, bem como a capacidade de promover o diálogo entre 

eles é o que denomino de proficiência epistemológica, condição sine qua non para a 

formação profissional consistente e sólida dos alunos. 

Como saberes pedagógicos caracterizo aqueles relacionados à capacidade que o 

professor tem de transitar pelas instâncias educativas e se apropriar das condições 

presentes, para criar situações de aprendizagem que possibilitem aos alunos 

apreenderem o conteúdo e a profissão (nos aspectos técnico e ético). Compreende 

quatro dimensões: conhecer o projeto pedagógico do curso, conhecer os objetivos da 

disciplina, conhecer o aluno e conhecer e lançar mão de métodos. O conhecimento do 

projeto pedagógico do curso possibilita o contato com a identidade institucional e o 

perfil profissional desejado do egresso. Conhecer e se apropriar do projeto pedagógico 

do curso garante ao professor fluidez sobre o currículo, para mostrar ao aluno relações 

possíveis e necessárias entre a sua disciplina, as demais disciplinas da matriz curricular 

e as atividades formativas que constituem o currículo. Todas estas articulações serão 

traduzidas nos objetivos da disciplina que, além de estarem em consonância com a 

proposta do curso, precisam, para serem plenamente atingidos, que o professor tenha 

conhecimento sobre as condições dos alunos que compõem sua turma. Estas condições 

dizem respeito ao nível de conhecimento prévio apresentado pelos alunos e às 

experiências profissionais que possuem, relacionadas ou não à disciplina, porque assim 

poderá estabelecer vínculos com os alunos, a partir da articulação dos conceitos e 

teorias, com a prática deles. O conhecimento das realidades sócio-profissionais e 
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materiais dos alunos implica na mobilização das formas mais adequadas de ensinar, 

para desencadear aprendizagem. O domínio dessas instâncias educativas é o que 

denomino de proficiência pedagógica e pode ser identificado por uma avaliação 

docente bem estruturada, que envolva não apenas a percepção dos alunos sobre os 

professores, mas a auto-avaliação, a dos pares e a das chefias.  

O que percebi no relato de alguns professores durante a pesquisa é que existem 

professores que têm proficiência epistemológica e não conseguem chegar até o aluno. 

Trata-se daquele professor que sabe o conteúdo, tem experiência não docente 

significativa, mas não consegue passar as informações para o aluno. Durante as aulas 

parece que professor e alunos estão em dois universos completamente diferentes e não 

existe diálogo, o professor subestima os alunos e esses o superestimam. Existem 

também aqueles professores com proficiência pedagógica muito boa, conhece a 

realidade do aluno, facilita o processo de aprendizagem e está investido da identidade 

institucional, mas os alunos, depois de algum tempo, descobrem que não aprenderam, 

que saíram “vazios” da disciplina e que as aulas eram verdadeiras “terapias em grupo”. 

É verdade que os sujeitos da pesquisa revelaram que é mais fácil um professor com 

proficiência pedagógica se tornar um proficiente epistemológico, do que o contrário. 

Talvez isso seja verdade, porque existem vários programas de pós-graduação que 

podem desenvolver a especialização do conhecimento, porém, inexistem programas de 

formação pedagógica, ou mesmo programas institucionais de formação continuada de 

professores que promovam o desenvolvimento da proficiência pedagógica.  

Está na hora das instituições pensarem sobre a questão. A análise das narrativas 

dos professores revelou que ser professor no ensino superior, no curso de 

Administração, exige saber fazer a articulação entre essas duas categorias de saberes 

docentes – epistemológico e pedagógico. E é na exigência desse processo de articulação 

que surge o elemento catalisador e inerente à prática educativa: comunicação – que, em 

suas diversas formas e manifestações, passa a ser o elemento articulador necessário para 

promover a interlocução entre as proficiências pedagógica e epistemológica. O 

professor no ensino superior precisa estar disposto e preparado para esse tipo de 

interlocução no processo de comunicação. Esta disposição implica apresentar saberes 

relacionados a comportamentos e atitudes. Na Figura 9, a seguir, mostro os diferentes 

saberes citados pelos professores em suas narrativas e que estão relacionados à 

proficiência pedagógica, à proficiência epistemológica e à comunicação. 
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Figura 9 – Classificação dos Saberes docentes no Ensino Superior 
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Todos esses saberes, que foram por mim categorizados como saberes 

epistemológicos e saberes pedagógicos foram construídos ao longo da socialização 

profissional, não à revelia dos sujeitos, mas circunscritos pelas suas experiências 

sociais, na ânsia, inclusive, de promover, às vezes rupturas e, às vezes, continuidades 

em relação às práticas de seus professores que lhes serviram de base.  

As narrativas mostraram doze perfis distintos. Boa parte deles, relativos a 

professores jovens pertencentes a uma nova geração. Sendo a identidade profissional 

uma construção a partir de categorias e bases deixadas pelas gerações precedentes, 

acredito estar diante de uma possível nova identidade de professor do ensino superior, 

diferente daquela imagem catedrática, caricaturada em filmes e no imaginário da 

sociedade. Acredito ser essa uma identidade diferente, construída pela mobilização do 

conjunto de saberes que os sujeitos desta pesquisa revelaram. 

Considerando que os saberes dos professores que atuam no ensino superior são 

também epistemológicos, talvez a pedagogia universitária, nos moldes em que está 

estruturada, não dê conta da formação desses profissionais docentes, nos poucos 

programas de formação de professores para o ensino superior existentes. É preciso que 

se invista na formação de formadores que sejam especialistas e também tenham os 

saberes epistemológicos para conduzir a formação dos futuros professores.  Além disso, 

parece ser necessário, também repensar o nome dado aos processos de formação de 

professores para o ensino superior, porque a expressão “pedagogia universitária”, 

etimológica e epistemologicamente é inadequada, primeiro porque pedagogia se refere a 

crianças e segundo, porque o ensino superior não acontece apenas em universidades. 

Mas esta é uma questão secundária que, embora mereça ser discutida, não é objetivo 

deste trabalho. 

Encerro esta tese, afirmando que o docente do ensino superior, que atua no curso 

de Administração, tem sua identidade forjada pelo contexto histórico do curso no Brasil, 

um curso que valoriza o exercício profissional, que congrega professores de diferentes 

formações, mas que manifestam alguma atuação profissional na área, portanto, possuem 

saberes que compreendem o domínio teórico-prático de sua disciplina – o qual 

denominei de saber epistemológico, que o fazem transitar pelo campo da profissão. 

Detém ainda, saberes da experiência social, que são frutos do processo de socialização 

(sua condição de aluno, principalmente) e do desenvolvimento de uma disposição social 

específica para o trabalho em sala de aula – os quais denominei de saber pedagógico, 

ambos necessários para a efetivação dos processos de comunicação entre os pares e com 
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os alunos, que tornam o profissional docente legítimo no seu exercício profissional. 

Assim, considero corroborada a hipótese de pesquisa. 

Vislumbro, ainda, a realização de uma pesquisa longitudinal com esses sujeitos, 

inclusive com uma etapa etnográfica para acompanhamento da mobilização desses 

saberes no exercício docente. Entre as limitações que esta pesquisa teve uma foi, 

justamente, não conseguir tempo para acompanhar os professores em suas aulas, outra, 

foi não conseguir apresentar toda a riqueza dos dados obtidos nas entrevistas, até 

mesmo para evitar dispersões em relação ao objetivo. Penso que, como perspectiva de 

investigação, esses dados já coletados poderão dar origem a outros trabalhos com 

enfoques diferentes. 
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ANEXO 1 

 

ROTEIRO PARA ENTREVISTA COM PROFESSORES 

 

 

PONTIFICIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE SÃO PAULO – PUCSP 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO: HISTÓRIA POLITICA E 

SOCIEDADE – EHPS 

 

PESQUISA 
 
 

Trajetórias e saberes docentes de professores do curso de Administração bem 
avaliados pelos alunos no processo de avaliação institucional 

 
Marciano de Almeida Cunha 

Orientação: Profa. Dra. Luciana Maria Giovanni 
 

Objetivo: Relacionar os saberes docentes de professores avaliados por alunos do curso 
de Administração às trajetórias profissionais. 
 

ROTEIRO DE ENTREVISTA 
 
 

I BLOCO - Dados Pessoais 
 
Nome 
Sexo 
Idade 
Estado Civil 
Tem filhos? Quantos? Idade deles? 
Profissão e Escolaridade do Pai 
Profissão e escolaridade da mãe 
Profissão e Escolaridade do Cônjuge 
 
II BLOCO – Perfil sócio-econômico-cultural 
 
Fale sobre sua vida e rotina fora da Universidade 
 
ORIENTAÇÕES:  
Vê televisão, programas? Qual preferência e periodicidade? 
Ouve rádio, programas? 
Ouve música? Gênero, estilo e freqüência? 
Estuda? Lê? O que? 
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Lê jornal(is)? Qual (is)? 
Navega na internet? O que mais utiliza? Qual freqüência? 
Lê revistas? Quais? 
Tem domínio (falar, ouvir, ler, escrever) de idiomas estrangeiros? Qual(is)? Onde 
adquiriu? Como? 
Freqüenta biblioteca? Qual (is)? Quantas vezes? 
Visita museus? Qual(is) Por que? Quantas vezes? 
Freqüenta livrarias? Qual (is)? Por que? Quantas vezes? 
Viaja? Com qual frequência? Para onde? Com quem? Para que? 
Vai ao cinema? Qual freqüência? Por que? 
Qual gênero de filmes que você gosta? 
Vai ao teatro? Com qual freqüência? 
Tem arcevo bibliográfico em sua casa? 
Com qual freqüência compra livros? Qual tipo de livros? 
 
Você participa de alguma das seguintes associações ou instituições? (indicar) 
- Clube esportivo 
- Grupo religioso 
- Associação de bairro 
- Sindicato da categoria 
- Partido político 
- Associação ecológica ou de direitos humanos 
- Associação de consumidores 
- Cooperativas 
- Entidades filantrópicas 
- Associação Profissional 
- ONG´s 
- Outra? 
Qual a importância dessas associações em sua vida? Por que participa? 
Quem compõe seu círculo de amizades? 
 
III BLOCO – Formação / Titulação 
 
Descreva seu percurso de formação desde o ensino médio 
 

A. Ensino Médio 
Curso 
Local 
Ano de conclusão 
Tipo de escola 
Qual o critério de escolha da escola? 
 
B. Ensino Superior 
 
i. Graduação, 
Local 
Ano de Conclusão  
Instituição 
Titulo do trabalho de Conclusão 
Por que escolheu este curso e esta instituição? 
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Teve bolsa? Qual(is)? 
 
ii.  Especialização, 
Local 
Ano de Conclusão  
Instituição 
Titulo do trabalho de Conclusão 
Por que escolheu este curso e esta instituição? 
Teve bolsa? Qual(is)? 
 
iii.  Mestrado 
Local 
Ano de Conclusão  
Instituição 
Titulo do trabalho de Conclusão 
Por que escolheu este curso e esta instituição? 
Teve bolsa? Qual(is)? 
 
iv. Doutorado 
Local 
Ano de Conclusão  
Instituição 
Titulo do trabalho de Conclusão 
Por que escolheu este curso e esta instituição? 
Teve bolsa? Qual(is)? 
 
v. Pós-Doutorado 
Local 
Ano de Conclusão  
Instituição 
Titulo do trabalho de Conclusão 
Por que escolheu este curso e esta instituição? 
Teve bolsa? Qual(is)? 
 
- Qual o significado que cada etapa teve na sua vida pessoal e profissional? 
- Existiram dificuldades? Qual(is)? Como superou? 
- Em relação aos seus professores, poderia citar aquele que mais marcou em cada 
etapa e Por que? 
- Você teve bons professores? Quais? O que o tornou BOM professor? 
- Se pudesse voltar á época de graduação você faria coisas diferentes? O que? 
Poderia exemplificar? 
 
Com qual freqüência você participa de cursos de aperfeiçoamento? Qual a 
importância e efeitos desses cursos? 
Como escolhe os cursos de aperfeiçoamento que faz e por que? 
Como eles se revertem em sua atuação? 
 
VOCÊ FEZ ALGUM CURSO ESPECÍFICO PARA A DOCÊNCIA NO ENSINO 
SUPERIOR AO LONGO DE SUA FORMAÇÃO? QUAL? ONDE?  
ESSA FORMAÇÃO REFLETIU NA SUA ATUAÇÃO DOCENTE?  
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CONTE COMO FOI. O QUE APRENDEU?  
LEMBRA DO PROGRAMA?  
ESSA FORMAÇÃO FOI DECISIVA PARA A SUA ATUAÇÃO? POR QUE? 
 
 

BLOCO IV – Atuação Profissional 
 

A. Situação Atual 
Instituição (ões) em que atua / há quanto tempo? Quando iniciou? 
Exerce atividades além da docência? Qual(is)? 
Curso(s) no (s) qual (is) atua, nível, disciplinas? 
Carga-horaria? 
Qual a sua condição funcional? Tipo de vínculo? 
Forma de contratação na instituição? 
Regime de trabalho? 
Como é o processo de distribuição das aulas no início do semestre? 
Além das aulas? Realiza outra atividade?  
- Pesquisa 
- Outras atividades (comissões administrativas)? 
- projetos de extensão 
- Iniciação Científica 
- Lato Sensu 
- Cursos a Distância 
 
Como se sente trabalhando nessa(s) instituição (ões)? 
Por que escolheu trabalhar nessa(s) intituição (ões)? 
Por que escolheu as disciplinas que trabalha? 
 
B. Experiência Profissional 

a. Experiências NÂO DOCENTES 
i. Qual(is)? (funções, instituições) 

ii.  Tempo de exercício 
b. Experiências DOCENTES 

i. Qual (is)? 
ii.  Níveis (educação Básica, Superior, Profissional) 

 
Você escolheu ser professor? Explique. 
Como as outras experiências NÃO DOCENTES se relacionam ou influenciam na sua 
atuação DOCENTE? 
 
BLOCO V – Visão da Profissão 
 
Por que se tornou professor do Ensino Superior? Descreva como essa oportunidade 
aconteceu em sua trajetória profissional.  
Como foi seu ingresso? Seleção? Concurso? Convite? 
 
Descreva o inicio de sua atuação como professor no ensino superior. 
IMAGENS 
EMOÇÕES 
RELAÇÕES 
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DESAFIOS 
EXPERIÊNCIAS 
 
Você se considera um bom professor? Por que? 
Onde você considera que aprendeu de fato a ser professor? 
Que relação você estabelece entre a sua formação acadêmica e a sua atuação 
profissional? 
Tendo em vista sua experiência e formação, o que você considera mais importante para 
poder ensina: o domínio do conteúdo ou o domínio didático? Por que? 
Ministra sua disciplina estabelecendo vínculos com as demais? De que forma? Explique 
e dê exemplos. 
Como e quando planeja suas aulas? 
Consegue articular TEORIA e PRÁTICA nas suas aulas? Como? 
O que espera dos seus alunos no final da disciplina? 
Você conhece a realidade na qual seus alunos vão atuar profissionalmente? De que 
forma? Como faz para se manter e mantê-los atualizados? 
Quais as maiores dificuldades que você tem encontrado na sua atuação como docente? 
Para orientar eis: 
- Manter a disciplina 
- Relação com a coordenação/direção 
- trabalho com os colegas 
- domínio de novos conteúdos e tecnologias 
- falta de definição e de objetivos claros 
- Planejamento 
- Organização do trabalho em sala de aula 
- Avaliação 
- Tempo disponível para o desenvolvimento das tarefas com os alunos 
- Alunos que não aprendem 
- Alunos que não se interessam 
- Alunos com dificuldades na leitura e na escrita 
OUTROS? 
 
Conhece a grade curricular e o Projeto Político Pedagógico do(s) curso(s) no (s) qual(is) 
atua? 
Os docentes do curso têm tido a oportunidade de conversarem sobre ambos? O corpo 
docente ajudou na elaboração? Você considera esse envolvimento e esse diálogo 
importante? Por que? Para que? 
O que você considera que é preciso saber para ensinar bem? 
Qual (is) o (s) estímulo(s) que mais contribui (em) para o êxito profissional de 
professores do Ensino Superior? 
- Salário 
- Tempo para estudos e pesquisa 
- Titulação 
- Promoção na carreira 
- Produção acadêmica 
OUTROS? 
 
Descreva a sua relação com seus colegas. O que compartilham? 
Qual(is) você considera ser a(s) expectativas da sociedade em relação ao seu trabalho? 
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Qual(is) você considera ser a(s) expectativas dos seus alunos em relação ao seu 
trabalho? 
Quais suas principais características como docente? 
Como você as percebe? Quais indicativos? Comportamento dos alunos, dos colegas, da 
coordenação, auto-avaliação. 
 
Como você acredita ser visto profissionalmente pelos seus colegas de trabalho? Qual(is) 
é (são) o (s) indicativo (s) que eles dão? (elogios, comentários, críticas) 
 
Seus familiares o valorizam profissionalmente? De que forma manifestam isso? 
No seu círculo de amizades se sente valorizado profissionalmente? Qual(is) 
manifestação (ões)? 
A (s) instituição (ões) em que você trabalha oferece (m) condições adequada (s) para 
que você realize um trabalho de boa qualidade? Por que? Explique. 
Como você pensa que seus alunos o vêem como professor? Por que? Qual(is) 
indicativo(s) eles dão? 
Descreva uma aula bem sucedida. Aquela que você sai satisfeito. 
 
Fale um pouco dos seus alunos, como são, o que você espera deles, o que pensam da 
disciplina que você ministra, dos conteúdos que são trabalhados, do curso, do ensino 
superior. Qual(is) indicativo(s) disso você percebe? 
 
O que você pensa da avaliação que é feita semestralmente sobre seu trabalho? Você leva 
em consideração o resultado dessa avaliação? Os critérios lhe parecem claros? 
 
Você acha que os alunos entendem e sabem avaliar? Você mudaria algo nesse tipo de 
avaliação? O que? Por que? 
 
Você considera que os resultados desse tipo de avaliação têm refletido sua condição 
docente? Por que? 
 
Gostaria que você falasse uma frase que expressasse a representação que os alunos têm 
de você como professor. 
 
Obrigado 

 

 

 

 

 

 

 

 




