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RESUMO 
 
 

Esta pesquisa tem como foco o desenvolvimento profissional de docentes atuantes em 

Cursos Superiores de Tecnologia. Os objetivos foram: conhecer quem são os professores 

que atuam em nesses cursos; como ingressaram na docência; quais suas concepções 

sobre a profissão docente; quais as fontes que consideram mais importantes para o 

desenvolvimento profissional; e quais as necessidades de formação percebidas por eles. 

Foi realizada uma pesquisa do tipo survey, com 101 professores atuantes em Cursos 

Superiores de Tecnologia em três Instituições de Ensino Superior (IES) da cidade de São 

Paulo.  Parte dos professores atuantes em Cursos Superiores de Tecnologia, 37%, fez 

algum curso técnico de nível médio, todos fizeram graduação, 70% concluiu Pós-

graduação lato-senso, 49% é mestre e 5% concluiu o doutorado. A maioria, 67%, não 

teve formação pedagógica formal. Encontrou-se que entre os docentes: 65% é do sexo 

masculino; 75% tem entre 30 e 49 anos; 45% tem até dois filhos; 54% trabalha entre 11 e 

30 horas semanais no magistério (54%); e 68% declarou exercer outra atividade 

profissional. Os professores, em sua maioria, possuem tempo de experiência profissional 

fora do magistério maior do que o tempo no magistério e 59% são contratados com 

carteira de trabalho assinada. Em geral, os professores atuam em mais de um curso de 

graduação, entre eles Bacharelados e Licenciaturas, em disciplinas de conhecimento 

específico à profissão que desempenham. O ingresso na docência foi incentivado por 

terceiros: professores de escola, de graduação, de Pós-graduação, ou colegas de 

trabalho. Para eles, a docência é entendida como: mediação do conhecimento; 

transmissão do conhecimento; uma missão; realização pessoal; e possibilidade de 

aprendizado contínuo. Entre as fontes de desenvolvimento profissional docente, a mais 

citada é a prática do dia a dia, seguida da observação atenta do desenvolvimento dos 

alunos com os quais trabalham, e a troca de experiências com os colegas no grupo de 

trabalho. Os conhecimentos mais importantes para eles são o conhecimento pedagógico 

ou didático geral e o conhecimento do conteúdo da disciplina. A habilidade mais citada é 

saber comunicar-se de forma clara. As atitudes necessárias à docência são: paciência, 

dedicação, comprometimento e dinamismo. A principal necessidade de formação 

percebida pelos docentes relaciona-se com a aquisição de conhecimento didático-

pedagógico.  

 

Palavras-chave: Formação de professores; desenvolvimento profissional docente; 

Professores de Cursos Superiores de Tecnologia. 
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ABSTRACT 
 
 

This research focuses on teacher professional development of teachers of Colleges of 

Technology. The objectives were: identify who are these teachers who work at Colleges of 

Technology and joined the teaching profession, how are their views on the teaching 

profession, which sources they considered most important for the professional 

development, and what are the educational needs perceived by them. A survey research 

was conducted with 101 teachers working in Colleges of Technology in three Higher 

Education Institutions (IES) in the city of São Paulo. Part of the teachers working in Higher 

Education Technology, 37%, followed some mid-level technical course, everyone took 

graduate, 70% completed post-graduate-sense, 49% is a master completed and 5% 

finished the Doctor degree. The majority, 67% had no formal teacher training. Among the 

teachers: 65% are male, 75% are between 30 and 49 years, 45% has two children, 54% 

work between 11 and 30 hours in the teaching profession (54%) and 68% asserted to 

engage in other professional activities. Most of the teachers have professional 

experienced outside of teaching for more years than in teaching and 59% are employed 

with a formal contract. In general, teachers work in more than one graduate course, 

among them Bachelor, and teacher education courses and subject matters related to 

specific knowledge of their professional occupation. Start the teaching profession was 

encouraged by others: teachers from school, undergraduate courses, graduate courses, 

their students or peers. For them, teaching is understood as knowledge mediation, 

transmission of knowledge, a mission, personal fulfillment, and opportunity for continuous 

learning. Among the sources of teacher professional development, the most cited is their 

practice of everyday life, followed by close observation of the development of students 

with whom they work, and exchange experiences with colleagues in the working group. 

They asserted that the most important knowledge to teach is the pedagogical knowledge 

and specific knowledge. The most cited skill is knowing how to communicate clearly. 

Teaching attitudes are: patience, dedication, commitment and dynamism. The main 

educational needs perceived by teachers are related to the acquisition of didactic and 

pedagogic knowledge. 

 

Keywords: Teacher education, teacher professional development, Teachers 

Colleges of Technology. 
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1. INÍCIO DA PESQUISA 

 

Minha atuação profissional, desde que me formei no Curso Superior de 

Tecnologia em Hotelaria, foi na área da Educação. Inicialmente, coordenando cursos de 

qualificação para cozinheiros e garçons, depois coordenando Curso Superior de 

Tecnologia em Gestão do Turismo e Bacharelado em Turismo. Os professores desses 

cursos, em sua maioria, eram formados nas mais diversas áreas de conhecimento e, em 

geral, não possuíam formação pedagógica formal. 

Durante os oito anos que fiquei envolvida nesses cursos tive a oportunidade de 

acompanhar diversas fases do desenvolvimento profissional docente: contratação do 

professor com vontade de ensinar, o ingresso na docência, os primeiros no magistério, a 

confiança de quem leciona há vários anos, o final da carreira docente... 

De certa forma, as dificuldades deles também eram minhas, pois nos primeiros 

anos que ingressei na Educação eu não tinha formação pedagógica. Ajudá-los em suas 

dificuldades era tarefa árdua. Daí veio a necessidade de me desenvolver 

profissionalmente como docente, o que me levou ao programa de Psicologia da 

Educação da PUC/SP, onde defendi a dissertação de mestrado na linha de pesquisa 

formação de professores. 

Eu estava me desenvolvendo como docente por meio de curso, participando de 

eventos, refletindo sobre minha prática, mudando minhas crenças, discutindo com 

colegas...  

Foi minha experiência pessoal que me levou a este estudo: - Como os docentes 

do Ensino Superior aprendem a ser professor? Como eles se desenvolvem 

profissionalmente? 

O professor do Ensino Superior, até o início dos anos 2000, era pouco estudado 

pelos Pós-graduandos. André (2000) encontrou cinco estudos brasileiros de Pós-

graduandos em Educação, durante os anos 1990, que tiveram como foco a formação do 

professor do Ensino Superior. No início dos anos 2000, Andrade (2006) encontrou 109 

trabalhos que focalizaram o professor do Ensino Superior, o que representava 9,2% do 

total de estudos acerca de formação de professores no Brasil no mesmo período (1184). 

Esse aumento de interesse pode ter sido reflexo do aumento de cursos superiores 

no Brasil. Dados do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio 

Teixeira – Inep (2000; 2008) mostram que, no intervalo de dez anos, os cursos superiores 

cresceram 3,5 vezes, passando de 6.950 em 1998 para 24.719 em 2008.  

No final da década de 1990, estavam matriculados em cursos superiores 

2.125.958 alunos no país, dos quais 1.148.004 na região Sudeste e 678.706 no Estado 
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de São Paulo.  Em 2008, os alunos matriculados mais que dobraram: 5.080.056 de 

alunos no país: 2.512.560 na região Sudeste, 1.399.050 em todo o estado de São Paulo 

e 555.614 só na capital do estado. 

Juntamente com esse aumento na oferta de cursos superiores, houve um 

aumento do número de professores. Segundo o INEP, em 1998, o quadro de professores 

que atuavam no Ensino Superior era 165.122 no país, dos quais 86.759 estavam na 

região Sudeste; em 2008, o número de professores passou para 338.890 no país: 

158.874 na região Sudeste e 77.328 na cidade de São Paulo.  

Nesse crescimento dos cursos superiores, destacam-se os Cursos Superiores de 

Tecnologia, que ganharam espaço. Segundo o Censo da Educação Superior (INEP, 

2009), em 2002, eram ofertados 636 cursos de Educação Tecnológica; em 2007, o 

número passou para 3.702.   

Apesar do incentivo que o Governo vem dando à expansão de Cursos Superiores 

de Tecnologia, foi o ensino privado que abriu mais vagas desde 2002. O gráfico a seguir 

mostra a relação de vagas dos Cursos Superiores de Tecnologia em 2002 2 2007. 

 

Gráfico 1: Vagas ofertadas em Cursos Superiores de Tecnologia no Brasil 

 

   Fonte: Censo da Educação Superior 

 

Além desse aumento da oferta de vagas para Cursos Superiores de Tecnologia 

pela rede privada, o governo divulgou, em 2007, o Plano de Desenvolvimento da 

Educação (PDE) o qual prevê a Expansão da Rede Federal de Educação Profissional e 

Tecnológica com os seguintes objetivos: elevar o número de matrículas; levar a rede para 

o interior dos estados brasileiros; e criar instituições em estados não contemplados pela 

atual oferta. Para Pacheco (2007), essa ampliação da rede federal possibilita o 

desenvolvimento de diversas regiões, tendo em vista o critério que definiu a localização 

das novas instalações: cidades polos de mesorregiões. A instalação de cursos 

profissionais proporcionaria o desenvolvimento econômico de uma região, uma vez que 

os formados aqueceriam o mercado, aumentando a produção ou abrindo novos negócios. 

A expansão foi anunciada pelo Secretário de Educação Profissional e Tecnológica do 

Ministério da Educação, Eliezer Pacheco (2007), nos seguintes termos:  

Federal

Estadual

Municipal

Privada

6.821 

4.319 

601 

54.162 

12.198 

9.263 

3.182 

369.477 

Vagas ofertadas 
2002 2007



14 

 

 

• Previsão da instalação de 214 novas escolas de Educação Profissional e 

Tecnológica; 

• Criação de Institutos Federais de Educação de Ciências e Tecnologia (Ifec); 

• Ampliação da oferta de vagas em cursos técnicos na Escola Técnica do Brasil 

(E-tec Brasil), possibilitando a utilização da modalidade de educação a 

distância, a formação de jovens residentes nas periferias de grandes centros 

e de regiões isoladas. 

 

O Governo tem incentivado o aumento deste tipo de curso no Brasil por acreditar 

que ele possa ser um caminho na qualificação de profissionais em nível Superior. A 

mídia, por sua vez, vem divulgando, nos últimos anos, a existência de muitas vagas de 

trabalho ociosas por falta de profissionais capacitados. A Educação Profissional passou, 

então, a ser valorizada também por este segmento. 

Apesar de os Cursos Superiores de Tecnologia receberem cada vez mais atenção 

da mídia e do governo, eles ainda são desconhecidos da sociedade. A revisão de 

literatura mostra que poucos Pós-graduandos focalizaram seus estudos em professores 

atuantes em Cursos Superiores de Tecnologia. 

Entre os anos de 1999 e 2008, foram encontrados, no Banco de Teses da Capes, 

31 estudos que investigaram o professor de Cursos Superiores de Tecnologia, o que 

representa 0,62% do total de estudos a respeito da formação de professores. Esses 

estudos trataram de temas como: programas de formação para professores de Educação 

Profissional; concepção de professores; representação de alunos; relação entre professor 

e aluno; práticas educativas de professores; percurso profissional; e construção da 

profissionalidade docente. 

Dentre esses estudos, destaca-se o de Fernandez (2006), que investigou quais os 

elementos significativos da trajetória profissional de professores de Ensino Superior que, 

além da docência exerciam outra profissão (administradores, economistas, contadores), 

eram considerados “bem-sucedidos” por seus alunos, pela instituição e por outros 

professores e não possuíam formação pedagógica. 

Os entrevistados explicitavam que familiares e colegas de trabalho tiveram grande 

influência em suas trajetórias profissionais; embora muitos não tivessem a intenção de 

dar aulas, sentiram-se motivados a tentar esse novo trabalho. Muitos professores 

disseram que a docência possibilitou troca de conhecimentos e práticas que beneficiaram 

ambas as profissões.  
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Os professores entendiam a formação pedagógica como desenvolvimento de 

conhecimentos, habilidades e atitudes para melhorar seu desempenho em sala de aula e 

diminuir erros e dúvidas cotidianas.  

Após analisar a produção de Pós-graduandos a respeito de professores de 

Cursos Superiores de Tecnologia, buscou-se verificar se essa temática é tratada em 

ventos científicos.  

Em 2006, foi realizada a 1ª Jornada Nacional de Produção Científica em 

Educação Profissional e Tecnológica, cujo objetivo foi divulgar os conhecimentos 

produzidos em cursos profissionais. Para conhecer o que se apresentou nesse evento, 

foram analisados os resumos que tratavam da formação de professores. Os 434 estudos 

apresentados nesse evento foram divididos em três modalidades: comunicação oral, 

pôster e mostra de projetos discentes. No eixo temático intitulado formação de 

professores havia 16 estudos na modalidade comunicação oral e 12 na modalidade 

pôster. Embora houvesse um eixo temático específico para o tema, foi encontrado 

também 1 trabalho sobre formação de professores nos eixos temáticos Turismo e 

Hospitalidade e 1 na Educação Técnica e Tecnológica. 

Em relação a livros, o que chama atenção é a falta de especificidade em relação a 

Cursos Superiores de Tecnologia; há a predominância de livros a respeito da Educação 

Técnica de Nível Médio ou de livros que tratam da relação Educação e Trabalho (Barato 

2002; Barato, 2004; Rehem, 2009). Destes, apenas Rehem trata do professor, entretanto, 

seu olhar é para os professores da Educação Técnica, e não para Cursos Superiores de 

Tecnologia. 

No Congresso Paulista sobre Formação de Educadores de Águas de Lindóia, 

Oliveira (2009), participou de um simpósio sobre formação de professores para a 

Educação Tecnológica e destacou a escassez de pesquisas acerca do Ensino 

Profissional. Segundo a autora, no I Simpósio de Grupos de Pesquisa sobre Formação 

de Professores, promovido pela ANPED, em 2006, apenas um grupo pesquisava esse 

nível de Ensino.  

Oliveira fez também um levantamento dos trabalhos apresentados na Reunião 

anual da ANPED do ano de 2008 a respeito da formação de professores para a 

Educação Profissional, não encontrando qualquer trabalho que tratasse desse tema entre 

os 45 que estavam incluídos nos GTs: Formação de Professores; Trabalho e Educação; 

e Política de Educação Superior. Esses dados corroboram o que foi dito até aqui a 

respeito do silenciamento do tema formação do professor da Educação Tecnológica. 

A autora também discutiu a Formação de Professores para a Educação 

Profissional (Forprofet). No ano de 2003, o Seminário da Educação Profissional, 

promovido pela Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica (SETEC) teve como 
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um dos temas a formação de professores, o que demonstrou o início da preocupação 

com a formação do professor para esse nível de Ensino. 

Dentre as ações realizadas que se preocuparam com a formação do professor da 

Educação Profissional, segundo Oliveira (2009), estão: a) encontros e seminários 

promovidos por instituições do CEFET nos anos de 2006 e 2007; b) o VIII Simpósio de 

professores para a Educação Profissional Tecnológica, realizado em Brasília em 2006; c) 

a constituição do GT Forprofet, que realizou encontros em 2007 e 2008; e d) realização 

da Conferência Nacional de Educação Profissional e Tecnológica e a I Jornada Nacional 

da Produção Científica na área, tendo como um dos temas norteadores a formação de 

professores. 

Em 2008, a SETEC criou a Revista Brasileira de Educação Profissional e 

Tecnológica para divulgar os conhecimentos referentes a esse nível de ensino. No único 

número publicado foram divulgados dois estudos sobre a formação de professores: 

Diferenciais inovadores na formação de professores para a Educação Profissional 

(Machado) e A formação de docentes para a Educação Profissional e Tecnológica 

(Moura).  

Moura (2008) defende que o professor da Educação Tecnológica deveria passar 

por uma Licenciatura específica. Ela apresenta três tipos de Licenciatura: uma com 1.200 

horas, para professores graduados; uma complementação pedagógica, cujo ponto de 

partida seriam questões didáticas; a terceira proposta seria um curso de Licenciatura 

integrado com o curso de graduação em tecnologia, com até 4.000 horas. 

Embora o número de cursos de Educação Tecnológica tenha aumentado tanto nos 

últimos anos, pode-se dizer que os estudos ainda são poucos. Ainda é preciso entender 

quem é esse professor, como ele ingressou na docência e como ele se desenvolve 

profissionalmente. 

Esses fatos e a pesquisa na literatura sugerem a importância de um estudo que 

ajude a conhecer o professor de Cursos Superiores de Tecnologia. 

Assim, esta pesquisa tem como foco o desenvolvimento profissional docente com 

os seguintes objetivos:  

 Conhecer quem são os professores que atuam em Cursos Superiores de 

Tecnologia;  

 Como ingressaram na docência;  

 Quais suas concepções sobre a profissão docente;  

 Quais as fontes que consideram mais importantes para o desenvolvimento 

profissional; 

 Quais as necessidades de formação percebidas por eles. 
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2. FORMAÇÃO DE PROFESSORES DO ENSINO SUPERIOR 

 

Quando se fala em Ensino Superior, no Brasil, são consideradas as quatro 

diferentes modalidades de cursos superiores: os de Pós-graduação, os de graduação, os 

sequenciais e os de extensão, conforme mostra o fluxograma do percurso de formação 

da Educação Brasileira. 

 

Figura 1: Percurso de formação da Educação Brasileira 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Inep 

 

Os cursos de extensão são cursos superiores que objetivam complementar a 

formação em áreas específicas, sem regulamentação quanto à carga horária, ao currículo 

ou à oferta; ao concluinte é conferido certificado. Normalmente, são cursos cuja única 

exigência é estar matriculado no Ensino Superior. Podemos encontrar os mais diversos 

cursos de extensão nas Instituições de Ensino Superior (IES). 

Os cursos sequenciais são considerados superiores por serem pós-médio. 

Existem os cursos de formação específica, que conferem diploma ao egresso, e os de 

complementação, que conferem certificado; apenas os primeiros permitem que os alunos 

continuem seus estudos em nível de Pós-graduação lato sensu. Esse tipo de curso 

proporciona uma formação específica num campo de saber, ou seja, “ u m  recorte 

específico de uma área do conhecimento, ou de suas aplicações, ou de uma área 
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técnico-profissional ou, ainda, uma articulação de elementos de uma ou mais destas” 

(Parecer nº. 968/98, p. 8) .  

 Os cursos sequenciais não estão sujeitos a qualquer regulamentação curricular; 

a Instituição tem liberdade para atender as demandas do mercado ou da sociedade. O 

Conselho Nacional de Educação (CNE) argumenta que, por não haver regulamentação 

específica, também não há direitos para os profissionais formados por eles além do 

certificado de conclusão. 

Os cursos de graduação são subdivididos em Bacharelados, Licenciatura e 

Cursos Superiores de Tecnologia; todos conferem diploma.  

Os cursos de Bacharelado possuem carga horária mínima variável de acordo com 

a área de conhecimento que varia de 2.400 a 7.200 horas. Entre estes cursos estão: 

Medicina, Engenharias, Direito, Administração, Economia, Design, Agronomia... 

 Os cursos de Licenciatura, com 2.800 horas, formam professores em nível 

superior; é exigência mínima para a atuação na Educação Básica, segundo a Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Brasileira (LDB), promulgada em 1996. Encontramos 

cursos de Licenciatura em: Pedagogia, Matemática, Biologia, Educação Física, Letras...   

Os cursos de graduação Bacharelado e Licenciatura já são bastante conhecidos e 

reconhecidos pela sociedade; já os Cursos Superiores de Tecnologia (CST) ainda 

despertam muitas dúvidas quanto a sua natureza e finalidade. 

Os Superiores de Tecnologia são cursos da Educação Profissional em nível 

superior, e integram, no currículo, a Educação, o Trabalho e a Tecnologia; muitas vezes, 

são confundidos com cursos técnicos de nível médio. Esses cursos possuem 

características específicas em relação aos critérios para a oferta: natureza do 

conhecimento, densidade, demanda, tempo de formação e perfil profissional, constantes 

no Parecer nº 29/2002 do CNE. 

O Parecer explicita, a respeito da natureza do conhecimento, que nem toda área 

de conhecimento justifica uma formação de nível tecnológico; o que define essa 

necessidade é a especificidade de cada profissão e a natureza da área. Ainda segundo o 

Parecer, há certos conhecimentos que têm um caráter mais teórico, como a Física, a 

Matemática e a Biologia. Algumas profissões, porém, têm um caráter mais prático, como 

seria o caso da Hotelaria e da Gastronomia.  

A característica densidade corresponde à quantidade e ao aprofundamento de 

conteúdos tecnológicos; o currículo é organizado com foco na tecnologia ligada 

diretamente à produção e à gestão de produtos e serviços.  Embora esteja presente, o 

conhecimento científico não é o foco do curso, como acontece nos Bacharelados. É 

preciso deixar claro que uma coisa não exclui a outra, mas elas são complementares; o 
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que muda, no currículo, é a densidade de cada um. Espera-se que o tecnólogo saiba 

aplicar a tecnologia, associada à capacidade de contribuir para a pesquisa. 

Em relação à demanda, os Cursos Superiores de Tecnologia e os Bacharelados 

devem estar relacionados às reais necessidades do mercado de trabalho. Por isso, o 

perfil profissional de cada um precisa estar claro para que não haja confusões dos alunos 

e do mercado. Quando os perfis não são diferentes, a demanda é dividida entre os dois 

cursos, podendo inviabilizar os dois. Numa Instituição de Ensino Superior da cidade de 

São Paulo, há um curso de Bacharelado e um Curso Superior de Tecnologia da mesma 

profissão de prestação de serviços, o que resulta em divisão da demanda de alunos e na 

constante confusão a respeito da escolha de um ou de outro. 

O perfil profissional de conclusão é considerado a parte mais importante do 

Projeto Pedagógico dos CST, porque é a partir dele que são elaborados o itinerário 

formativo de profissionalização, as habilitações, as qualificações do currículo, e a carga 

horária do curso: entre 1.600 e 2.000 horas. 

Os cursos de Pós-graduação latu sensu, especialização e MBA1 podem ser 

frequentados por egressos de cursos de graduação e sequencial de formação específica. 

São cursos das mais diferentes áreas de conhecimento, com carga horária mínima de 

360 horas, que podem ser ofertados em Instituições de Ensino Superior credenciadas, ou 

por entidades especialmente credenciadas para atuarem neste nível educacional, 

independentemente de autorização específica. 

Os cursos de Pós-graduação stricto sensu são os mestrados (profissional e 

acadêmico) e doutorados. Destinados a egressos de cursos de graduação, esses cursos 

precisam de recomendação e reconhecimentos da Coordenação de Aperfeiçoamento de 

Pessoal de Nível Superior (CAPES). O Ministério da Educação (MEC) definiu que são 

esses cursos que capacitam professores para o Ensino Superior. O artigo 66 da Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN) de 1996 diz que a formação de 

professores do Ensino Superior ocorre em nível de Pós-graduação, principalmente em 

programas de mestrado e doutorado.  

Diferentes decretos reforçaram essa necessidade de formação stricto sensu. O 

Decreto nº. 2.207/97 determinava que, ao final do segundo ano de exercício das 

Instituições de Ensino Superior, 15% do corpo docente fosse titulado em programas de 

Pós-graduação lato sensu, dos quais 5% deveriam ser doutores. Esse Decreto foi 

revogado pelo 3.860, de 09/07/2001 que, por sua vez, foi revogado pelo Decreto 

5.773/2006, de 09/05/2006.  

                                                 
1
 MBA – Master Business of Administration 
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Estes dois últimos não especificam nenhuma titulação mínima para o corpo 

docente, contudo, o Ofício Circular do MEC/Inep nº. 75, de 2010, que altera o instrumento 

de avaliação de cursos de graduação para fins de reconhecimento, define que a titulação 

mínima para a docência no Ensino Superior é a especialização, ou seja, Pós-graduação 

lato sensu. O regime de trabalho e a qualificação docente interferem diretamente nos 

conceitos obtidos pelas IES nos processos avaliativos estabelecidos pelo Sistema 

Nacional de Avaliação da Educação Superior (SINAES). 

Pode-se perceber, pelos dados do Inep, que o número de professores titulados 

aumentou bastante entre 1998 e 2008, assim como o número de professores do Ensino 

Superior, conforme mostra a tabela a seguir: 

 

 Tabela 1 – Relação de professores de Ensino Superior por formação acadêmica 

  BRASIL REGIÃO SUDESTE  CIDADE DE SÃO PAULO 

  1998 % 2008 % 1998 % 2008 % 1998 % 2008 % 

Sem 
graduação 

* * 97 0,03% * * 23 0,01% * * 18 0,02% 

Graduação 30.890 19% 36.012 11% 15.085 17% 17.713 11% * * 7.385 10% 

Especialização 57.677 35% 100.419 30% 27.822 32% 42.291 27% * * 18.749 24% 

Mestrado 45.582 28% 121.548 36% 23.121 27% 55.234 35% * * 26.828 35% 

Doutorado 31.073 19% 80.814 24% 20.731 24% 43.613 27% * * 24.348 31% 

Total 165.222 100% 338.890 100% 86.759 100% 158.874 100% * * 77.328 100% 
 

Fonte: tabela elaborada a partir dos dados do Inep 

*dados não apurados pelo Inep 

 

A Tabela 1 mostra o aumento de professores formados em programas de Pós-

graduação stricto sensu em relação aos professores especialistas: no período de dez 

anos, o número de doutores mais do que dobrou, os mestrados quase triplicaram e as 

especializações quase dobraram. Isso mostra que as Instituições, assim como os 

professores buscaram formação em nível de Pós-graduação stricto sensu. 

Transferiu-se aos cursos de Pós-graduação a função de formar professores para 

o Ensino Superior para todas as áreas do conhecimento. Há que se questionar, no 

entanto, se os programas de mestrado e doutorado propiciam a formação para a 

docência, pois grande parte deles não inclui no currículo disciplinas pedagógicas e estão, 

em geral, preocupados com a formação do pesquisador. 

Estudos como o de Moreira (2007) e Igari (2010) focalizaram essa questão. 

Moreira investigou em que circunstância e medida programas de Pós-graduação stricto 

sensu em Educação Física têm contribuído para a preparação de professores de 
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Educação Básica para a disciplina de Educação Física. Para isso, enviou eletronicamente 

questionário a 303 professores egressos desses cursos. 

O autor concluiu que a formação do professor em nível de Pós-graduação não 

prepara o professor para as questões pedagógicas, mas sim para a pesquisa. O autor 

sugere que os programas de mestrado e de doutorado sejam repensados e 

reorganizados para oferecer a formação pedagógica aos docentes, além de proporcionar 

reflexão sobre a ação docente. 

Igari analisou a contribuição de mestrados em Administração na formação do 

professor dessa área. Analisou o projeto de três cursos de Instituições particulares e 

federais e entrevistou professores e alunos desses cursos.  

A autora conclui que, segundo os entrevistados, o mestrado contribui para a 

formação docente em função das reflexões e das discussões realizadas nas disciplinas; a 

formação pedagógica, por não haver disciplina específica, acontece na imitação dos 

docentes por parte dos alunos (p.180). 

Vê-se, então, que Moreira e Igari, com base nos dados da pesquisa, discordam a 

respeito da contribuição de cursos de Pós-graduação stricto sensu na formação do 

professor para o Ensino Superior. Essa discordância talvez possa vir do fato de que 

Moreira estudou professores egressos de Licenciatura, que já tinham certo conhecimento 

pedagógico e talvez esperassem mais de seus programas, enquanto Igari entrevistou 

professores sem formação pedagógica inicial, portanto, a pouca formação pedagógica 

que tiveram pode ter sido mais do que esperavam. 

Esses dois estudos não permitem concluir se programas de Pós-graduação stricto 

sensu contribuem ou não para a ampliação dos conhecimentos pedagógicos de 

professores do Ensino Superior.  

O professor do Ensino Superior tem uma formação inicial de graduação, que 

supostamente o preparou na sua especialidade. Mas, se seus cursos não tinham o 

objetivo de formar professores, eles não devem ter adquirido os conhecimentos relativos 

à docência tais como os descritos por Shulman (2005): pedagógicos (dizem respeito às 

estratégias de ensino), dos contextos educacionais (referem-se aos alunos em sala de 

aula e á gestão escolar) e dos objetivos educacionais (relativos aos valores e bases 

filosóficas da educação).   

Um dos maiores problema de a formação docente para o Ensino Superior ocorrer 

em nível de Pós-graduação é que a responsabilidade por essa formação fica a cargo do 

professor, que precisa procurá-la, financiá-la e incluí-la em seu plano profissional. Na 

maior parte das vezes, a Instituição onde o docente trabalha nem oferece apoio 

financeiro e, algumas vezes, nem oferece dispensa da carga horária.  
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Programas de mestrado e doutorado são oferecidos por Instituições de Ensino 

Superior, públicas e privadas. Nas públicas, não há mensalidade, mas há despesas com 

livros e outros materiais; nas privadas, a mensalidade pode ser elevada. A CAPES tem 

contribuído muito para estimular o ingresso nesses cursos com a concessão de bolsas de 

estudo. 

Em relação à dispensa de carga horária para que o docente possa cursar a Pós-

graduação, ela depende do tipo de contrato dos professores com a IES. Encontramos, no 

Ensino Superior, professores contratados como horistas, tempo parcial e tempo integral 

(Inep, 2010). Os horistas vinculam-se à Instituição com carga horária bastante variável, 

mas toda ela refere-se à docência.  

Os professores contratados em tempo parcial são aqueles com 12 ou mais horas 

semanais de trabalho na mesma IES, das quais pelo menos 25% do tempo se destina a 

estudos, planejamento e orientação de alunos. Docentes contratados por tempo integral 

são aqueles que trabalham, no mínimo, 40 horas semanais na mesma IES, das quais 

50% é reservada para atividades de planejamento, estudos ou orientação de alunos.  

Os professores contratados em tempo integral, muitas vezes, precisam negociar 

sua dispensa das horas. No entanto, os professores contratados em tempo parcial ou 

horistas, na maioria das vezes, trabalham em mais de uma IES, além de terem outras 

atividades. A negociação de tempo para cursar o mestrado ou doutorado fica ainda mais 

complicada. 

Uma vez em programas de Pós-graduação, o docente precisa escrever artigos, 

participar de eventos, apresentando as pesquisas realizadas, muitas vezes, sem a ajuda 

da IES onde trabalha. 

Igari (2010) explica que os professores, alunos de mestrados, têm muita 

dificuldade em equacionar o tempo entre “mercado, docência e mestrado” (p. 177) e 

sentem muita dificuldade para concluir o curso de Pós-graduação stricto sensu. 

Depois de titulado, o professor não vê mudança em sua remuneração, pois 

normalmente a promoção não é automática, ou seja, nem uma possível melhora na 

remuneração depois de titulado o docente tem para incentivá-lo a transpor os obstáculos 

dos cursos de mestrado e doutorado. 

Assim, se a formação de professores para o Ensino Superior continuar a cargo da 

Pós-graduação torna-se necessário que sejam definidas, pelos órgãos públicos, 

regulamentações que favoreçam a inserção desses docentes nos cursos. 

Poder-se-ia concluir que os titulados em cursos de Licenciatura não teriam essa 

preocupação, pois esses cursos oferecem aos alunos conhecimentos profissionais para a 

docência. No entanto, não é bem isso que acontece: Pimenta e Anastasiou (2002) 
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alegam que a formação para a docência oferecida na Licenciatura está voltada para a 

criança e não para adultos.  

Professores bacharéis e tecnólogos não têm acesso nem mesmo a essa 

formação. De maneira geral, esses docentes ingressam na docência depois de já terem 

uma carreira em sua primeira formação. Ter algum conhecimento pedagógico não é 

considerado importante no momento da contratação: o critério, em geral, é se o 

profissional tem a experiência e quer “passar” o que sabe a outros, pode ser admitido 

como professor. 

Ao assumir a docência, em geral, o professor aprende a dar aulas no próprio 

fazer, testando diferentes formas de ensinar. Ao discutir a prática docente no Ensino 

Superior, Pimenta e Anastasiou (2002) afirmam que o professor, uma vez contratado, 

recebe ementa, plano de ensino do ano anterior e o horário de trabalho; as questões de 

sala de aula, a respeito da aprendizagem do aluno, a metodologia de ensino, e os 

processos de avaliação devem ficar sob sua responsabilidade individual. As autoras 

comentam que questões pedagógicas serão somente discutidas se algo sair da 

normalidade, pois, em geral, o professor desenvolve seu trabalho cotidiano solitário. 

Ainda que em certas Instituições o professor ingressante participe de reuniões de 

planejamento no início do período letivo, ele raramente terá oportunidade de discutir com 

os pares como conduzir sua sala de aula.  

 

2.1 Propostas de formação de Professores do Ensino Superior 
 

Entre as Instituições que oferecem programas de formação de professores aos 

docentes sem formação pedagógica. Pimenta e Anastasiou (2002) selecionaram três 

para serem analisadas: Universidade Federal do Paraná (UFPR), Centro Universitário de 

Jaraguá do Sul (Unerj) e Universidade de São Paulo (USP). 

A UFPR, no início dos anos 90, elaborou um sistema de formação docente que 

incluía a autoavaliação e a avaliação do docente pelos alunos. Foram elaboradas 

diversas atividades para propiciar um espaço de reflexão articulada, que contribuísse 

com a formação inicial e continuada dos professores. 

O primeiro curso que implementou essa proposta foi  o de Agronomia; Pimenta e 

Anastasiou mostraram que havia dados evidenciando que uma disciplina de formação 

docente poderia levar a processos de revisão da ação docente quando implementada de 

forma integrada a uma proposta de formação docente mais ampla. 

Um dos recursos utilizado no processo formativo foi a elaboração de um memorial 

no qual os professores registraram fatos de suas histórias de vida, assim como 

perspectivas da profissão docente. As autoras afirmam que esses memoriais se 
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mostraram positivos em função da reflexão proporcionada, por meio do acesso à 

memória e ao registro escrito. Nas palavras das autoras: “o memorial de formação, no 

caso da UFPR, tem possibilitado o desenvolvimento da habilidade de percepção própria, 

do outro e de necessidades complementares” (p. 257). 

A proposta da Unerj foi acompanhada por uma pesquisa com 140 professores que 

participaram de um programa de formação continuada realizada pela IES durante dois 

anos. Baseado nas necessidades dos professores, o programa buscava fazer com que 

eles confrontassem suas práticas cotidianas com quadros teóricos da Didática; aos 

professores, eram solicitadas reformulações da teoria em função das suas vivências, que, 

por sua vez, eram discutidas e sistematizadas e proporcionavam novas elaborações.  

Os resultados mostraram que o projeto de formação proporcionou a reflexão 

sistemática da prática docente. Pimenta e Anastasiou (2002) concluem que este 

programa possibilitou aos professores, não só rever suas práticas, mas também constituir 

sua profissionalidade docente. 

Na USP, o Programa de Aperfeiçoamento Pedagógico (PAE/USP), iniciado na 

década de 1990, propunha o aprimoramento dos alunos dos programas de Pós-

graduação em duas etapas: preparação pedagógica e posterior estágio em disciplina de 

graduação.  

O PAE tinha basicamente três linhas de atuação para integrar alunos graduandos 

e Pós-graduandos: criação de disciplinas para desenvolvimento de técnicas pedagógicas; 

acompanhamento regular de aulas de graduação, com monitorias, preparação de 

material didático e elaboração de projetos; palestras, programas e conferências com 

especialistas convidados. 

Pimenta e Anastasiou mencionaram os aspectos positivos destacados pelos 

alunos e professores participantes no que diz respeito às formas de trabalho em sala de 

aula: organização didática, planejamento das aulas, aprendizado das tarefas, definição 

de prioridades, desenvolvimento de atividades em pequenos grupos, observação da 

prática. Em relação às atividades extraclasse, as autoras apontaram: atividades de 

monitoria, como o auxílio em laboratório e preparação de material didático. 

Além de aspectos relativos a formação dos pós-graduandos, as autoras também 

indicaram aspectos positivos do programa quanto a constituição da identidade docente. 

As autoras explicaram que o contato entre os Pós-graduandos e os professores 

responsáveis pelas disciplinas permitia que eles repensassem as experiências pessoais 

em aula, por meio de análise e reflexão.  

As iniciativas de formação do professor para o Ensino Superior dependem da 

política de cada instituição, pública ou privada. O Governo Federal preocupa-se 

principalmente com a formação do professor para a Educação Básica por meio dos 
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cursos de Licenciatura, mas não oferece programas para a formação do professor do 

Ensino Superior.  

Uma das ações elaboradas pelo Governo que acabou contribuindo para a 

formação de professores do Ensino Superior foi o Programa Especial de Formação 

Pedagógica2, cujo objetivo era formar professores para a Educação Básica, mas acabou 

possibilitando uma complementação pedagógica a docentes já formados em cursos 

superiores. A oferta desse curso acontecia segundo a política de cada IES, como 

qualquer outro curso superior, ou seja, ainda que ele fosse criação do Governo, as IES 

escolhiam oferece-lo ou não. 

Poucos autores fazem propostas de formação de professores para o Ensino 

Superior. Um deles é Moura (2008) que analisa uma série de possibilidades de formação 

do professor de Cursos Superiores de Tecnologia (CST). Ele conclui que entre as 

possibilidades analisadas os cursos de Licenciatura específicos para os CST são 

inviáveis porque: 

 

Nesse contexto, no momento atual, é difícil imaginar que um 

jovem que concluiu o ensino médio sem ter nenhuma ou muito 

pouca aproximação aos conhecimentos e à realidade do mundo 

do trabalho e, na maioria dos casos, sem nenhum conhecimento 

acerca dos conteúdos próprios de uma ou mais áreas 

profissionais que conformam o campo da EPT, possa, por meio de 

uma Licenciatura, (trans) formar-se professor dessa esfera 

educacional (p. 34) 

 

Contudo, Moura (2008) considera viável a oferta desses cursos para alunos 

egressos do Ensino Profissional de Nível Médio, pois eles já sabem como é a realidade 

da Educação Profissional. No entanto, se o problema do desconhecimento do que é 

Educação Profissional estivesse superado, haveria ainda a questão fundamental de 

opção pela docência; se os técnicos de nível médio não quiserem ingressar no 

magistério, os cursos de Licenciatura destinados a eles, não terão procura. 

Além dessa proposta, Moura (2008) também apresenta outras alternativas de 

formação de professores para a Educação Tecnológica. Ele divide sua análise em dois 

grandes eixos de formação: o primeiro refere-se à área de conhecimento específico 

                                                 
2
 Criado pela Resolução do Conselho Nacional de Educação nº. 2/97. São programas de 

complementação de estudos criados para suprir as necessidades de professores habilitados em 
disciplinas específicas para o Ensino Fundamental. Eles eram destinados a portadores de diploma 
de nível superior que quisessem fazer uma complementação pedagógica. 
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adquirido na graduação; esse conhecimento deve ser aprofundado por meio de cursos de 

formação continuada e Pós-graduação lato e strictu sensu. 

O segundo eixo refere-se à formação “didático-político-pedagógica” (p. 31) e à 

especificidade da área de formação; para tal, ele se baseia nos públicos aos quais as 

propostas se destinariam. Para futuros docentes que fossem egressos da Educação 

Profissional Tecnológica, o autor propõe duas possibilidades de formação: cursos de 

Licenciatura específicos para atuação nesse nível de ensino, e integração da Licenciatura 

com os Cursos Superiores de Tecnologia. 

Na segunda possibilidade, o tecnólogo-professor sairia da faculdade com as 

habilitações de professor e de tecnólogo, mas, diferente de cursos de Licenciatura que 

formam para uma disciplina, os egressos desses cursos seriam formados por grande 

área profissional. O autor critica essa possibilidade devido ao grande espectro de 

conhecimentos relacionados à formação profissional. 

Outra possibilidade apresentada por Moura (2008) é destinada a profissionais 

graduados em nível superior que já atuam na Educação Profissional Tecnológica. Esses 

são os casos mais comuns na Educação Tecnológica, pois a solicitação de formação em 

nível superior e a necessidade de conhecimentos específicos na área de formação fazem 

com que as Instituições busquem esse tipo de profissional. Para esse grupo de pessoas, 

o autor propõe estratégias para prover a formação didático-político-pedagógica de 

maneira rápida: quando o professor não tiver Licenciatura; e programa de formação 

específica da área em que leciona para aqueles que são licenciados, mas não conhecem 

a Educação Profissional. 

Ele propõe um curso de Pós-graduação lato sensu para formar esses profissionais 

que atuam como docentes na EPT; esse curso teria mais de 360 horas – exigidas por lei 

– e deveria contemplar estágios de prática docente e de observação ou prática do mundo 

do trabalho na área em que o docente atuará. Insiste que deveria ser regulada pelo 

Conselho Nacional de Educação. 

Das propostas analisadas por Moura (2008) esta última parece ser a mais viável, 

pois destina-se aos professores que já estão em sala de aula. Muitos professores que 

fizeram Pós-graduação lato sensu tiveram pelo menos uma disciplina que tratava de 

questões pedagógicas, muitas vezes, intitulada “Docência do Ensino Superior”. 

Além das possibilidades de formação, Moura refere-se ao conteúdo desses 

cursos. Ele traz três eixos que deveriam estar contidos em qualquer possibilidade de 

formação: formação didático-político-pedagógica; uma área de conhecimentos 

específicos; e diálogo constante de ambas com a sociedade em geral e com o mundo do 

trabalho. 
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Moura elaborou três programas de formação, mas ele não ouviu professores 

atuantes nesses cursos para saber quais as necessidades de formação percebidas por 

eles para atuar nesses cursos. Será que há necessidade de tanta carga horária? E será 

que são essas as áreas de formação necessárias? 

Independente da proposta de formação, professores do Ensino Superior são 

formados no âmbito da formação continuada, depois de já terem concluído a graduação.  

Normalmente, os programas de formação continuada destinam-se a atualizar os 

conhecimentos dos professores, e podem abarcar diferentes modalidades, tais como: 

cursos, palestras, orientações pedagógicas, estudos individuais ou em grupo... 

Em geral, a concepção de formação continuada é que ela se justapõe à formação 

inicial; o professor tem uma etapa na graduação e outra em cursos oferecidos por alguma 

Instituição.  

Para deixar marcado que a formação docente tem uma continuidade ao longo da 

carreira, fala-se em formação permanente; mas esta noção ainda está associada à 

frequência dos professores a cursos e programas ao longo da vida.  

No entanto, o professor não se desenvolve profissionalmente somente em 

programas pré-elaborados, ele se forma também no dia a dia, nas relações que 

estabelece com a instituição, colegas, coordenadores e alunos. 

É comum haver confusão entre os termos formação permanente e 

desenvolvimento profissional: formação permanente diz respeito a programas de 

formação cursados ao longo da vida, já desenvolvimento profissional docente refere-se 

ao desenvolvimento alcançado pelos professores, não só em programas, mas também 

nas experiências do dia a dia do trabalho. 

As contribuições de Imbernón (2004) a respeito da formação permanente do 

professor corroboram essa ideia. Para o autor, a formação do professor é um elemento 

essencial, mas não único, do desenvolvimento profissional, já que muitos fatores 

contribuem para esse desenvolvimento: salário, demanda do mercado de trabalho, clima 

de trabalho nas instituições, promoção da profissão... Assumir o desenvolvimento 

profissional além da prática de formação é assumir o caráter profissional específico do 

professor e a existência de um espaço onde ele possa ser exercido. 
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3. DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL DOCENTE  

 

Segundo Carlos Marcelo (2009), o conceito de desenvolvimento profissional tem 

se modificado durante a última década, motivada pela evolução da compreensão de 

como se produzem os processos de aprender a ensinar. Nos últimos tempos, tem-se 

considerado o desenvolvimento profissional como um processo a longo prazo, no qual se 

integram diferentes tipos de oportunidades e experiências, planejadas sistematicamente 

para promover o crescimento e desenvolvimento do docente. 

O autor argumenta que o desenvolvimento profissional docente é um processo, 

individual e coletivo, que se concretiza no local de trabalho e contribui para o 

desenvolvimento de competências profissionais por meio de diferentes experiências, 

formais (processos intencionais de formação) e informais (reflexão no dia a dia).  

A experiência e a prática docente são elementos importantes no desenvolvimento 

profissional, segundo o autor. Sobre a experiência, ele afirma que são três as categorias 

que influenciam crenças e conhecimentos dos professores: as pessoais; as baseadas em 

conhecimento formal (entendido como aquele que é trabalhado na escola); e a 

experiência escolar de sala de aula. 

Quanto à prática, esta é trazida como conteúdo do desenvolvimento profissional: 

conhecimento para a prática, conhecimento na prática e conhecimento da prática. 

Quando fala em conhecimento para a prática, Carlos Marcelo considera que esses sejam 

os conhecimentos advindos dos processos formais, principalmente de cursos de 

formação inicial. Os outros conhecimentos relacionam-se com o dia a dia na profissão. É 

no local de trabalho, na interação com colegas e com alunos que são percebidas as 

necessidades de aperfeiçoamento profissional.  

Marcelo (2009) explica que o desenvolvimento profissional docente possui sete 

características: baseia-se no construtivismo; é um processo de longo prazo; ocorre em 

contextos concretos; relaciona-se com os processos de reforma da escola; é um 

processo colaborativo; pode adotar diferentes contextos e formas; e envolve reflexão na 

prática e sobre a prática. 

A primeira característica descrita por Marcelo é que o desenvolvimento 

profissional se baseia no construtivismo e não nos modos transmissivos de ensino. 

Entende, assim, que o professor aprende de forma ativa ao realizar as tarefas 

relacionadas ao ensino, como planejamento, observação e reflexão. Tanto o 

planejamento quanto a observação dos alunos e do ambiente proporcionam reflexão aos 

professores. Observando os alunos, o professor pode perceber quais estratégias estão 

sendo mais bem recebidas e quais estão proporcionando mais aprendizagem, o que o 

levará à decidir o que deve ser reforçado ou mudado.  
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No caso do professor do Ensino Superior, a cada período letivo em que o docente 

reelabora seu plano de ensino, ele revisa seus objetivos educacionais, suas estratégias 

de aula, reflete a respeito de suas práticas, assumindo um papel ativo na sua própria 

aprendizagem.  

Um processo a longo prazo é a segunda característica do desenvolvimento 

profissional. O professor aprende ao longo do tempo, especialmente se as novas 

experiências forem relacionadas com seus conhecimentos prévios. Essas experiências 

precisam ser submetidas à reflexão, o que requer um acompanhamento constante para 

que haja mudança. 

Assim como as formas de contratação, as jornadas de trabalho, os recursos 

materiais e humanos variam de instituição em instituição. Daí decorre a terceira 

característica do desenvolvimento profissional docente para Marcelo (2009): o contexto 

concreto.  

Os programas de formação docente, muitas vezes, são elaborados por 

especialistas que de fato não estão familiarizados com as necessidades dos docentes e 

as dificuldades das Instituições; dessa forma, os programas tornam-se descolados da 

prática. Quando os programas levam em conta os contextos concretos de trabalho, dão 

oportunidade para uma análise critica da prática e para a busca de novas formas de ação 

docente. 

Como o desenvolvimento profissional docente está relacionado ao contexto 

concreto de trabalho, é natural que ele também esteja relacionado aos processos de 

reforma da escola. Toda vez que a Instituição muda por algum motivo, alteram-se as 

relações de trabalho e de poder, afetando o trabalho do professor e formas de ele lidar 

com essas relações. A cada mudança, o professor precisa adequar-se à nova realidade, 

reorganizando suas formas de trabalho, ou seja, aprende a agir de novas maneiras. 

A quinta característica do desenvolvimento profissional é que este é um processo 

colaborativo. Ocorre nas diversas situações de trabalho quando o professor se relaciona 

com os alunos, com a coordenação e com os outros colegas da Instituição. 

Marcelo explica que apesar do desenvolvimento profissional docente ser 

colaborativo, há espaço para o trabalho isolado e para a reflexão.  A experiência vivida 

tem um significado diferente para cada indivíduo; não se pode aprender da experiência 

do outro, o que torna parte do desenvolvimento pessoal, individual. Cada experiência 

pode ser uma fonte de aprendizagem docente, dependendo do envolvimento do 

profissional, ou seja, depende da “implicação afetiva” de cada um na situação.  

O processo colaborativo pode ser associado ao conceito de prático reflexivo, ou 

seja, os docentes são capazes de aprender cada vez mais, recorrendo a conhecimentos 

prévios e à reflexão sobre sua própria prática.  
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A importância de refletir sobre a prática docente é consenso entre diversos 

autores como Nóvoa (1992), Pérez-Gómez (1992), Morgado (2005) e Schön (1992), dos 

quais se destaca Schön, que desenvolveu a proposta de profissional reflexivo, no qual 

estão envolvidos três conceitos interdependentes: o conhecimento-na-ação, a reflexão-

na-ação, e a reflexão sobre a ação e sobre a reflexão-na-ação. 

O conhecimento na ação é o componente inteligente que orienta a atividade 

humana e se manifesta no saber fazer e saber explicar o que se faz.  Ao mesmo tempo 

em que fazemos uma ação podemos pensar nela, em um processo de diálogo com a 

situação, que Schön chama de reflexão-na-ação. Esta reflexão pode ser considerada o 

primeiro espaço de confronto entre a realidade prática e a teoria aprendida. Deste 

confronto, pode nascer uma nova teoria, conceito ou esquema. A reflexão sobre a ação e 

a reflexão-na-ação ocorre após a prática, é um momento de avaliação do que aconteceu. 

Neste momento, o profissional pode compreender e reconstruir sua prática, por meio da 

avaliação cuidadosa de seus procedimentos, instrumentos e decisões. 

Essas propostas de Schön são incorporadas pelos autores que estudam a 

formação docente, os quais definem a reflexão como o processo consciente que permite 

ao professor analisar criticamente sua prática cotidiana. 

A última característica do desenvolvimento profissional docente é que ele pode 

adotar diferentes contextos e formas; não há um modelo de atividades que proporcione o 

desenvolvimento do docente a contento em todas as realidades. 

Assim, o desenvolvimento profissional docente é um processo de longo prazo que 

se dá de forma contextualizada e em um tempo específico. O docente está o tempo todo 

se desenvolvendo em cada experiência que vive, em cada curso que frequenta e em 

cada relação que estabelece ao longo da vida. 

 

3.1 Desenvolvimento profissional e profissionalidade docente 
 

O desenvolvimento profissional também ocorre com a assunção da profissão 

docente por parte dos professores; no caso do Ensino Superior, significa dizer que o 

desenvolvimento também ocorre quando o professor escolhe, de forma consciente, a 

profissão docente. 

Profissão, para Imbernón (2004), é um conceito que faz referência a um modo 

particular de exercer determinada função. Assim, ao invés de falar em profissão, cabe, 

nos tempos atuais, falar em profissionalidade como uma forma mais dinâmica de exercer 

uma função profissional. Boing (2008) explica estar esse termo relacionado com um 

contexto de estruturas descentralizadas, desenvolvimento de produção de serviços, 

flexibilidade da empresa, descentralização das responsabilidades, desprendimento de 
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saberes específicos, redução do número de trabalhadores, aumento do nível de 

qualificação, polivalência...  

O termo profissionalidade, segundo André e Hobold (2009), surgiu na Itália como 

uma tentativa de valorização das qualificações profissionais de trabalhadores em meio a 

reformas sindicais e mudanças nas organizações sociais no trabalho, na década de 1960. 

Segundo as autoras, o termo passou a ser discutido mais amplamente no Brasil com os 

escritos de Sacristán, na década de 1990, no contexto das reformas educativas.  

Sacristán (1999) definiu profissionalidade como:  

 

[...] a afirmação do que é específico na acção docente, isto 

é, o conjunto de comportamentos, conhecimentos, 

destrezas, atitudes e valores que constituem a 

especificidade do ser professor [...] (p. 65) 

 

Esse autor acrescenta que a profissionalidade precisa ser vista de forma 

contextualizada, pois ela muda para cada pessoa, em cada época e em cada instituição 

de ensino onde o professor trabalhe. 

Outro autor que discute profissionalidade é Roldão (2005), que a define como o 

“conjunto de atributos, socialmente construídos, que permitem distinguir uma profissão de 

outros muitos tipos de actividades, igualmente relevantes e valiosas” (p.108). Apoiada em 

Sacristán, Dubar e Nóvoa, Roldão sugere quatro descritores de profissionalidade: o 

reconhecimento social da especificidade da função; o poder de decisão sobre a atividade 

desenvolvida e sua consequente responsabilização social e pública; a pertença a um 

corpo coletivo; e o saber específico da profissão.   

Quanto ao primeiro descritor, o reconhecimento social da especificidade da 

função, a autora explica que a docência já provou sua relevância social através da 

história, mas foi ao longo do século XIX que os professores se estruturaram como grupo 

de maior visibilidade. Segundo ela, a necessidade de obtenção de formação para o 

exercício da atividade docente contribuiu para a profissionalidade docente ao longo dos 

tempos. 

O segundo descritor trata do poder de decisão sobre a atividade desenvolvida e 

sua consequente responsabilização social e pública. Roldão escreve que os professores 

não só têm pouco poder sobre o currículo que ensinam nas escolas, mas também 

limitada intervenção na organização institucional e na forma de desenvolver seu trabalho. 

Sobre isso, Nóvoa (2006) afirma que é preciso mudar as formas de organização da 

profissão na escola, com os colegas e com os jovens professores. Os professores podem 

ter se acostumado a “agir” sozinhos no interior de suas salas de aula, talvez em 
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continuidade aos primeiros anos de profissão em que os jovens desenvolvem “dinâmicas 

de sobrevivência individual que conduzem necessariamente a um fechamento 

individualista dos professores” (Nóvoa, 2006, p. 7). Dentro de sua sala de aula, o 

professor pode sentir-se detentor de poder e controle; essa aparente liberdade, no 

entanto, contribui para o isolamento profissional, pois ele deixa de compartilhar 

experiências com colegas.  

Roldão explica que essa liberdade é tida como sinônimo de direito de agir ao bel 

prazer, sem interferências externas, não sendo preciso legitimar sua ação perante outros. 

Segundo Nóvoa (2006) a avaliação e a prestação de contas do trabalho do professor 

possibilitariam rigor e transparência para a sociedade e principalmente para outros 

professores; um dos primeiros fatores para a credibilidade da profissão. 

Tanto Roldão, quanto Cunha (1999) afirmam que há diferenças de grau de 

autonomia profissional dependendo do nível de ensino em que o professor atua. Roldão 

explica que no Ensino Superior os professores têm mais liberdade de escolher os 

conteúdos que serão ensinados e são regulados por seus pares. Já nos outros níveis de 

ensino, o professor tem pouca possibilidade de discutir o conteúdo, pois, em geral, tem 

de cumprir o que foi especificado pelas políticas públicas. 

Em relação à autonomia e controle da profissão, Boing (2008) afirma que 

nenhuma entidade representativa dos professores conseguiu tomar para si o controle da 

profissão docente; ela é controlada pelo governo, que também é o maior empregador dos 

professores.  

O terceiro descritor de profissionalidade docente é a pertença a um corpo coletivo, 

ou seja, a inserção num grupo profissional que partilha, regula e defende a profissão, seja 

no ingresso ou exercício da docência, seja na definição do saber necessário para sua 

atuação. 

O quarto descritor da profissionalidade docente, segundo Roldão, é o saber 

específico da profissão. Ela afirma que o saber necessário à função docente relaciona-se 

diretamente com o significado socialmente atribuído ao ato de ensinar, cujo entendimento 

permite duas leituras comuns: ensinar como professar um saber e ensinar como fazer 

com que o outro seja conduzido a aprender. Essa segunda leitura concebe o papel do 

professor como o de mediador entre o conteúdo e o aluno. 

Com apoio nesses autores, entende-se profissionalidade como a forma de o 

profissional estar em uma determinada profissão. O estar em uma profissão caracteriza-

se pelo exercício da função e pela implicação pessoal, ambas influenciadas pela cultura 

profissional e institucional.  

Escolheu-se o termo “estar” porque uma pessoa pode mudar de função 

profissional de uma hora para outra, ou seja, uma pessoa pode estar na função de 
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administrador e mudar no dia seguinte para a de professor. O termo “estar” intenciona 

maior flexibilidade e não determina que a pessoa fique por muito tempo naquela função. 

Cada função profissional possui conhecimentos, habilidades e atitudes 

específicas, no caso da docência, a função específica é o ensino; na concepção de 

Roldão (2007), ensinar é fazer o outro apropriar-se de um saber. Nessa perspectiva, 

ensinar é a mediação entre fazer alguém (aluno) aprender alguma coisa (currículo ou 

conteúdo). Essa mediação é indispensável para que a informação disponível torne-se 

conhecimento democraticamente acessível e, assim, possibilite uma educação 

libertadora. A autora defende que a produção dessa mediação não é um dom, vocação 

ou técnica, mas resultado de um conhecimento específico, exigente e complexo, do 

profissional do ensino – o professor.  

Exercer uma função profissional é colocar em prática conhecimentos, habilidades 

e atitudes com um objetivo específico. Os conhecimentos acionados para a realização de 

uma aula podem ser considerados saberes específicos da profissão docente. 

É consenso entre Morgado (2005), Roldão (2007), Lüdke e Boing (1989) que 

definir os saberes específicos da docência é fundamental para a valorização da profissão 

decente, e, consequente melhoria das condições de trabalho. Outras profissões cujos 

saberes estão muito bem definidos tendem a ser mais valorizadas pela sociedade. 

Roldão afirma que a definição de um conhecimento profissional específico é 

essencial para a identificação profissional e o reconhecimento social da “profissionalidade 

plena” (p. 96), a exemplo do médico, engenheiro, arquiteto ou cozinheiro. É nesse 

conhecimento profissional específico que a autora acredita estar o aspecto mais frágil da 

formação docente: encontra-se, de um lado, a função docente reduzida a uma 

reprodução da prática, e de outro, a tendência para a difusão de um discurso generalista 

sem aprofundamento da especificidade da função. Esses dois discursos não contribuem 

para o desenvolvimento e afirmação profissional. 

A definição de um saber distintivo da docência não é uma tarefa simples, em 

função da complexidade da função; da miscigenação de elementos pessoais e 

profissionais somados às influências teóricas diversas; e do fato de que o fazer docente é 

anterior à formação para ensinar. 

 A autora propõe cinco características consideradas agregadoras e fatores de 

distinção do conhecimento profissional docente. São elas: 

1. natureza compósita – formada por lógicas conceitualmente incorporadoras, 

e não apenas combinadas, as quais possibilitam a transformação do conteúdo científico e 

conteúdo didático-pedagógico em ação transformadora; a capacidade de mútua 

incorporação é elemento central do conhecimento profissional. 
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2. capacidade analítica – é a capacidade de analisar a situação em 

determinado momento e ser capaz de se adaptar às necessidades; é a combinação entre 

o saber técnico e o componente criativo e de improvisação. 

3. natureza mobilizadora e interrogativa – mobilizar significa convocar 

inteligentemente, articulando elementos de natureza diversa em um todo complexo; 

paralelamente, requer o questionamento permanente, em função das singularidades e 

imprevisibilidades das situações. 

4. meta-análise – essa característica, relacionada à característica anterior, 

requer distanciamento e autocrítica; não pode ser vista isolada dos outros tipos de 

conhecimentos formais que constituem o conhecimento docente. 

5. comunicabilidade e circulação – a meta-análise permite a desconstrução, 

desocultação e articulação necessária para que o conhecimento tácito passe a um 

conhecimento articulado e sistemático, permitindo assim sua comunicação, transmissão e 

discussão entre os pares. 

Assim, para a autora, a formação de professores deve comportar teorização, 

antes, durante e depois da ação docente, com a combinação do ato de ensinar – função 

sócio-prática – e do saber – intrinsecamente teorizador, compósito e interpretativo. 

Roldão argumenta que o processo de profissionalização de uma classe 

profissional possui dois fatores distintos e complementares: o extrínseco e o intrínseco. O 

primeiro corresponde à natureza político-organizativa da sociedade, que, a partir da 

necessidade de alfabetização e capacitação da população operária após a revolução 

industrial, institucionalizou a escola e o currículo. O fator intrínseco advém da 

necessidade de afirmação da classe profissional – o grupo social dos professores – pelo 

reconhecimento de saberes específicos à profissão, o saber distintivo. 

No fator intrínseco explicado por Roldão, acrescento, além do fator social do 

grupo profissional, o fator implicação pessoal. O professor precisa estar disposto e aberto 

à função docente, precisa querer estar nela, de forma profissional. Não se trata da 

docência como missão de vida, mas como atividade profissional remunerada.   

Cunha (1999), com apoio nos escritos de Sacristán, afirma que a profissionalidade 

contempla a subjetividade do professor inserido na prática; assim, a autora se pergunta: é 

a profissionalidade que constrói a profissão? Ela diz que a resposta pode ser afirmativa 

se tomarmos por base a ideia de que o construto de saberes específicos do professor só 

é legítimo quando se considera o universo das subjetividades.   

Para Penin (2008), quando ingressamos em uma profissão, determinamos 

também nosso modo de vida; convivemos com pessoas que podem atender uma das 

necessidades mais básicas do ser humano, segundo Abraham Maslow: a de 

pertencimento. A vivência de uma profissão, de uma instituição e do dia a dia com um 
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grupo de pessoas interfere na constituição da nossa identidade, uma vez que ela é ao 

mesmo tempo social e individual. Nesse sentido, a autora entende o termo 

profissionalidade como a fusão dos termos profissão e personalidade.  

Penin (2008, p. 4) considera que profissionalização e construção da 

profissionalidade incluem diversos aspectos de uma profissão e as ações que o 

profissional realiza. E explica que: “nesse sentido, compreender uma situação de trabalho 

é conhecer tanto as condições objetivas quanto as subjetivas nas quais o trabalho é 

realizado e, ainda, as relações recíprocas entre ambas.”. 

Condições objetivas são aspectos exteriores, ou determinantes extrínsecos, da 

profissão como salário, benefícios, condição de trabalho... As condições subjetivas, ou 

determinantes intrínsecos, são mais relacionadas com as vivências diárias no trabalho, 

com suas angústias e alegrias. Penin afirma que ao considerar essas categorias, é 

necessário lembrar que elas não são isoladas, mas dialéticas e recíprocas. 

A autora refere os resultados encontrados num estudo realizado em 1978 a 

respeito de satisfação e insatisfação no trabalho de professores em que verificou que os 

professores apontavam os fatores intrínsecos como motivo de satisfação e os extrínsecos 

como insatisfação. Entretanto, havia dois aspectos que apareciam nos dois tipos de 

fatores: “percepção do rendimento do aluno” e “classe que não corresponde” (p. 5). A 

esse respeito ela escreve que na profissão docente, o alcance do fim último da ação 

profissional representa um forte fator de identificação do professor com seu trabalho. A 

relação da identificação do professor com a aprendizagem do aluno e com os resultados 

escolares alcançados nas avaliações influenciam a profissionalidade docente.  

Penin explica que enquanto grande parte dos fatores objetivos de insatisfações no 

trabalho diz respeito ao tempo e a estratégias políticas, uma boa parte dos fatores de 

satisfação pode ser desenvolvida no interior da escola.  

A intervenção pedagógica do professor é influenciada pelo modo como o 

professor pensa e como ele age nas diversas facetas da sua vida, por isso, as crenças e 

valores pessoais contribuem para que os professores desenvolvam sua prática 

pedagógica, segundo Sacristán (1999). Ele ainda esclarece que a atividade docente não 

é exterior às condições psicológicas e culturais dos professores, mas sim está 

intimamente relacionada a elas. 

A forma com que o professor atua é influenciada também pela cultura profissional 

e institucional em que ele está inserido. A cultura profissional refere-se ao que é próprio 

de uma profissão, valores e comportamentos que não são declarados, mas que de certa 

forma fazem parte do que o senso comum considera próprio de uma profissão.  

A profissão docente é socialmente construída; é na interação com professores e 

alunos que a profissionalidade vai se constituindo. Mesmo já tendo uma ideia do que é 
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ser professor pela inserção na escola desde muito jovem, é na formação inicial que os 

professores constroem esquemas, imagens e metáforas sobre a educação e incorporam 

as virtudes, vícios e rotinas da profissão (Imbernón, 2004).  

Na formação inicial, a cultura profissional começa a ser conhecida e assumida. 

Quando escolhemos a profissão que queremos seguir, estamos escolhendo nossos 

futuros amigos, nossos pares de trabalho, os assuntos que conversaremos, a forma 

como enxergaremos o mundo. Essas elaborações da profissão podem ser consideradas 

como parte da cultura profissional. 

Penin (2008) explica que a cultura profissional é composta de conhecimentos 

sistematizados, presentes na formação inicial e reiterados na formação continuada; tais 

conhecimentos advêm tanto da pedagogia (saberes pedagógicos), como de áreas 

científicas ou humanísticas que o professor lecionará (saberes científicos). Mas ainda há 

outros conhecimentos advindos do grupo a que o professor pertence; esses 

conhecimentos - chamados de “concebidos” por Lefebvre – compõem uma boa parte do 

entendimento do professor de uma situação, direcionando sua ação profissional e 

educativa. Contudo, a ação do professor também é orientada pelo “vivido”, ou o que 

ocorre na vivência de uma situação ou de um acontecimento (saberes experienciais). 

Assim como a cultura profissional, a cultura institucional também influencia a 

profissionalidade e a ação docente; dependendo do contexto em que o professor atua, 

ele pode agir de uma forma ou de outra. Em sua tese de doutoramento, Boing (2008) 

afirma que a profissionalidade é carregada de valores e conflitos, sendo fortemente 

relacionada ao espaço de trabalho onde o professor está inserido. 

Normalmente, os professores do Ensino Superior trabalham em mais de uma 

Instituição de Ensino Superior, podendo atuar de forma diferente em cada uma delas; 

isso quer dizer que o professor deve mobilizar diferentes conhecimentos e saberes, 

dependendo de cada realidade. Quando é consciente, esse processo pode proporcionar 

desenvolvimento profissional aos docentes. 

 

3.2 Desenvolvimento profissional docente, saberes e conhecimentos  
 

O desenvolvimento profissional docente inclui aperfeiçoar os diversos saberes e 

conhecimentos dos professores pelas mais variadas formas; um professor deve ser 

capaz de saber mobilizá-los de acordo com cada contexto. 

Segundo André e Silva (2006), assim como Puentes, Aquino e Neto (2009), o 

tema dos saberes docente começou a ser estudado e pesquisado a partir dos anos 1980 

associado ao movimento reformista da educação básica, que tinha como objetivo 
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melhorar a qualidade de ensino, partindo de estudos voltados para a melhoria dos 

saberes necessários à docência do professor e consequentemente reivindicando o status 

profissional dos educadores.  

Na década de 1980, muitos pesquisadores dedicaram-se ao estudo e à 

sistematização dos saberes docentes porque acreditavam que estes se encontravam na 

base da profissionalização da docência. Puentes, Aquino e Neto (2009) estudaram a 

tipologia e as classificações feitas por 11 autores diferentes sobre conhecimentos, 

saberes e competências docentes, com o objetivo de conhecer as diferenças entre eles. 

O critério para escolha dos trabalhos analisados seguiu três princípios: a) estar 

disponível, para possibilitar o acesso ao trabalho; b) ter abrangência geográfica, temática 

pertinente e ser recente; c) trabalhos relevantes e pouco conhecidos. 

Os autores dividiram a análise dos estudos em três grupos, apresentando as 

contribuições dos principais autores para três conceitos: conhecimentos, saberes e 

competências. 

O primeiro grupo trata de conhecimentos necessários à docência; os 

representantes desse grupo são Shulman (1986) e Garcia (1992). Nenhum dos dois 

define o termo conhecimento, mas o conceito está implícito em seus trabalhos de forma 

muito similar. Shulman conceitua conhecimentos necessários à docência como: aquilo 

que os professores deveriam saber, fazer, compreender ou professar para converter o 

ensino em algo mais que uma forma de trabalho individual e para que a docência seja 

considerada entre as profissões prestigiadas. (Shulman, 2005, p.5) 

Garcia (1992), por sua vez, diz que os conhecimentos dos professores compõem 

um conjunto de conhecimentos, destrezas, atitudes, disposições que deverá possuir um 

professor do ensino. 

No conjunto dos estudos sobre saberes necessários à docência os autores 

incluíram: Freire (1996); Pimenta (1998, 2002); Gauthier et al (1998); Tardif (2003); e 

Cunha (2004). 

Desses autores, Tardif é o que mais se preocupa em definir o que são saberes: 

  

Pode-se definir o saber como um saber plural, formado pelo 

amálgama, mais ou menos coerente, de saberes oriundos 

da formação profissional e de saberes disciplinares, 

curriculares e experienciais.  (Tardif, 2003, p. 36) 

 

Os autores fizeram uma revisão do conceito de competência que se popularizou 

em todas as áreas profissionais a partir da década de 1990, muito em função dos escritos 
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de Perrenoud, que foi muito difundido naquela década. Foram analisados textos de: 

Masetto (1998); Braslavky (1999); Perrenoud (2000); e Zabalza (2006). 

Puentes, Aquino e Neto (2009) concluem que os termos conhecimento, saberes e 

competência mudam, mas o significado conceitual se mantém quase o mesmo nos 11 

trabalhos: “conjunto de capacidades mais ou menos sistematizadas necessárias para por 

em prática a profissão do professor” (p. 182).   

Dos autores analisados por Puentes e outros, destacam-se dois: Shulman, por 

não ter publicações em Português e por ser um dos primeiros a discutir o tema, em 1987; 

e Tardif, por ser o autor mais conhecido que trata do tema. 

 

3.3 Os Conhecimentos necessários à docência de Lee Shulman 
 

Shulman (2005) escreve que são sete as bases de conhecimentos para o ensino:  

1) conhecimento do conteúdo da disciplina, que diz respeito à área de atuação;  

2) conhecimento pedagógico ou didático geral, que se refere à organização e 

condução da aula;  

3) conhecimento pedagógico do conteúdo relaciona-se com tornar um conteúdo 

passível de aprendizagem por outro, é a forma pessoal de compreensão profissional;  

4) conhecimento do currículo é o domínio de programas e materiais que servem 

de “ferramentas para o ofício do professor” (p. 227);  

5) conhecimento dos alunos e da aprendizagem;  

6) conhecimento dos contextos educacionais, diz respeito ao conhecimento do 

grupo de alunos e da aula, da gestão escolar, de formas de financiamento e das 

comunidades acadêmicas; e  

7) conhecimento dos objetivos educacionais, dos valores e das bases filosóficas e 

históricas da educação.  

 

Essas bases do conhecimento advêm de quatro diferentes fontes:  

a) conhecimentos do conteúdo das disciplinas, que possui dois fundamentos, um 

é a literatura e estudos da área, e o outro é o conhecimento filosófico e histórico sobre a 

natureza desse conhecimento;  

b) materiais e estabelecimentos do processo educacional institucionalizado é o 

aprendizado que vem dos contextos educacionais, das regras e hierarquias das 

Instituições, seria “conhecer o território do ensino” (p. 229);  

c) ensino educacional formal é o conhecimento que vem de literatura e pesquisas 

a respeito dos processos de ensino e aprendizagem; desenvolvimento humano, assim 

como os fundamentos filosóficos e éticos da educação;  
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d) sabedoria da prática propriamente dita; são os conhecimentos adquiridos na 

prática do dia a dia. 

 

Shulman explica que um professor elabora um raciocínio pedagógico quando 

prepara algum material de ensino para os alunos com base em um texto ou livro.  O 

raciocínio pedagógico apresentado a seguir é tomado pelo ponto de vista do professor. 

   

Figura 2: Esquema de raciocínio pedagógico 

 

 

Fonte: Shulman (2005). 

 

O raciocínio pedagógico é composto de sete etapas: compreensão, 

transformação, instrução, avaliação, reflexão e nova compreensão. 

Para ensinar, é preciso antes de tudo entender o conteúdo. A compreensão 

refere-se ao entendimento do que se vai ensinar, assim como as relações possíveis do 

assunto da disciplina com outros. 

Depois de compreendido um assunto, inicia-se o processo de transformação, que, 

por sua vez, possui quatro etapas: preparação, representação, seleção e adaptação e 

ajuste de acordo com as características do aluno. A preparação é a interpretação crítica 

de textos, estruturando e segmentando os assuntos. A representação é o uso de uma 

grade representacional que inclui analogias, metáforas, exemplos, demonstrações, 
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explicações... A seleção é a escolha do que será ensinado a partir de um repertório 

instrucional que inclui modos de ensino, organização, conduta profissional e acordos 

pedagógicos. A última etapa é a adaptação e ajuste de acordo com as características do 

aluno, considera-se conceitos, pré-conceitos, falta de conceitos, dificuldades de 

aprendizagem, idioma, cultura, motivações, classe social, gênero, idade, habilidade, 

aptidão, interesses, autoconceito, atenção do aluno. 

A próxima etapa do raciocínio pedagógico é a instrução, que é o ato do ensino, 

propriamente dito, quando o professor realiza seu ofício em sala de aula; é o 

desempenho observável de atos de ensino. Refere-se à condução da sala de aula, 

apresentação de explicações claras, interação com os alunos... 

Em seguida, o professor realiza a avaliação, a checagem do entendimento do 

aluno durante o processo de ensino-aprendizagem; refere-se também à avaliação do 

desempenho do próprio professor para que ele ajuste as ações. 

 A reflexão é a revisão da ação docente, é o que acontece quando o professor 

olha para trás, para o que aconteceu na sala de aula, como foi a interação dele com os 

alunos. Se necessário, o professor revê sua ação e analisa criticamente seu próprio 

trabalho. 

Depois do processo de ensino-aprendizagem, há uma nova compreensão do 

conteúdo; chega-se a um novo início do processo. 

 

Os saberes docentes de Maurice Tardif 

 

 O autor mais conhecido no Brasil que trata de saberes docentes é Tardif (2002). 

Ele estruturou seu livro “Saberes Docentes” em torno de seis fios condutores: saber e 

trabalho, diversidade do saber, temporalidade do saber, a experiência de trabalho 

enquanto fundamento do saber, saberes humanos a respeito de seres humanos e 

saberes e formação de professores. 

Tardif escreve que o primeiro eixo condutor é saber e trabalho, pois é no trabalho 

que o professor mobiliza seus saberes para atuar profissionalmente, ou seja, o trabalho 

está sempre relacionado com o saber. 

A diversidade do saber refere-se à composição e natureza do saber, que é 

construído com base em diversas fontes: livros, programas, matérias ensinadas, 

experiência... Este eixo mostra que o saber é socialmente construído, contém saberes 

provenientes da família, da escola, dos cursos de formação profissional ou dos colegas 

de trabalho. Além de plural, os saberes também são temporais, pois eles se modificam ao 

longo da vida; cada acontecimento novo traz-nos novos conhecimentos. 
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Os saberes da experiência são aqueles que são adquiridos no trabalho, onde 

ocorrem as contradições, os dilemas, as tensões e os conflitos cognitivos entre os 

diferentes saberes. Tardif afirma que quando os professores são perguntados a respeito 

da importância dos diferentes tipos de saberes, o saber da experiência é mais valorizado 

do que os outros, pois os professores tendem a hierarquizar os saberes de acordo com 

sua utilidade. Os saberes da experiência são os únicos genuinamente elaborados pelos 

professores. 

Outro eixo do saber refere-se aos saberes humanos a respeito de seres humanos; 

eles têm a ver com a característica interativa da atividade docente; procuram 

compreender as características da interação humana que marcam os saberes das 

pessoas que atuam juntas. 

O sexto e último eixo dos saberes são os que são provenientes de programas de 

formação de professores. Tardif defende a necessidade de repensar a formação docente, 

considerando os saberes dos professores e as realidades específicas do seu trabalho 

cotidiano. Santos (2007) explica que a formação inicial pode exercer grande influência no 

pensamento e na prática profissional dos futuros professores, pois nela o professor pode 

adquirir a base de conhecimentos sobre as quais vai desenvolver seu conhecimento a 

respeito da educação.  

Além desses eixos dos saberes, Tardif escreve sobre os tipos de saberes 

presentes na atividade docente: saberes da formação, saberes disciplinares, saberes  

curriculares e saberes experienciais.  

Os saberes da formação são aqueles transmitidos pelas instituições de formação 

inicial e continuada dos professores; eles, de certa forma, fornecem o arcabouço 

ideológico dos docentes em relação à profissão. 

Os saberes disciplinares provêm da tradição cultural dos grupos produtores de 

saberes. Correspondem aos diversos campos do conhecimento definidos pela instituição 

e transmitidos por meio das disciplinas. 

Os saberes curriculares são apresentados por meio dos programas escolares que 

os professores devem aprender e aplicar ao longo de suas carreiras. São os conteúdos, 

objetivos e métodos utilizados nos programas, a partir dos quais as instituições 

apresentam os saberes sociais. 

Por fim, os saberes experienciais são aqueles advindos da prática e resultam num 

amálgama dos vários saberes. São baseados no trabalho cotidiano e no conhecimento 

do meio onde os professores estão inseridos. Não estão sistematizados em doutrinas e 

teorias e formam um conjunto de representações a partir das quais os professores 

compreendem e orientam sua prática. Este conceito talvez seja a maior contribuição de 

Tardif para o campo de conhecimento dos saberes docente.   
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4. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

Para conhecer um pouco mais o Professor de Cursos Superiores de Tecnologia, a 

coleta de dados foi precedida por uma fase de estudo exploratório em que foram 

entrevistados quatro professores provenientes de Instituições de Ensino Superior (IES), 

públicas e privadas, da cidade de São Paulo. 

As IES foram escolhidas por suas diferentes características: uma pública, em que 

há concurso para o ingresso de professores; uma particular de elite, por ser uma das 

mais tradicionais em oferta de Cursos Superiores de Tecnologia (CST); uma particular, 

cuja maioria dos cursos é de tecnologia; uma particular tradicional na oferta de cursos de 

Bacharelado e de Licenciatura, que passou a oferecer CST há pouco tempo. 

O roteiro de entrevista foi composto por 14 questões, das quais oito objetivavam 

caracterizar os professores. As outras seis pretendiam conhecer: como foi feita a escolha 

da profissão docente; o que é considerado atrativo na docência; quais os conhecimentos, 

habilidades e atitudes importantes para a docência; principais desafios da docência; e 

condições institucionais de trabalho. 

Inicialmente, um professor da Instituição tradicional em CST foi entrevistado para 

pré-testar o instrumento de entrevista. Depois de reformulado, foram realizadas 

entrevistas com mais três professores, um de cada IES selecionada para obter 

informações que permitissem dar prosseguimento ou rever a forma de coleta de dados. 

Três professores entrevistados eram do sexo masculino e o outro, feminino, dos 

quais dois tinham entre 30 e 40 anos, um tinha idade entre 40 e 50 e um tinha mais de 60 

anos. 

Quanto a formação acadêmica, dois professores fizeram cursos técnicos de nível 

médio; a graduação foi variada: um hoteleiro, uma advogada, um filósofo, pedagogo e 

teólogo, e um administrador de empresas e analista de sistemas; todos fizeram Pós-

graduação lato sensu. Destes, apenas um professor era tecnólogo, portanto vivenciou um 

Curso Superior de Tecnologia antes de ser professor em um curso desse tipo.  

Um dos professores não possuía vínculo de trabalho em outras empresas; tinha 

dois vínculos empregatícios como professor, 40 horas semanais em uma instituição e 16 

em outra. Os outros três declararam atuar em outras áreas como consultores, nas 

próprias empresas ou na de terceiros. 

 Os entrevistados tinham sua maior carga horária na docência: enquanto 

trabalhavam em sua segunda atividade uma média de 13 horas semanais, eles atuavam 

na docência 29 horas semanais.  

A experiência profissional fora do magistério era maior do que a experiência 

docente: um deles possuía 6 anos; outro 10; e os outros dois possuíam experiência de 
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mais de 30 anos. Como professores, o tempo de experiência profissional era 

considerável: 5 anos; 9 anos; 18 anos; e mais de 30 anos.  

Eles começaram a lecionar em Cursos Superiores de Tecnologia depois de já 

terem uma experiência profissional no mercado de trabalho de suas formações de 

origem. Mesmo o professor que cursou Licenciatura ingressou na docência enquanto 

trabalhava no setor de Recursos Humanos de uma empresa estatal. Três entrevistados 

ingressaram na docência por incentivo de professores ou da empresa onde trabalhavam. 

Os professores entrevistados afirmaram estar satisfeitos com o trabalho que 

exerciam. A despeito dos baixos salários, eles revelaram disponibilidade de pagar pelo 

desenvolvimento e atualização profissional que acreditavam ser necessários, mesmo 

sem colaboração das Instituições a que pertencem. Eles também adquiriram 

equipamentos de multimídia, computador e data-show, quando a Instituição não 

disponibilizava, com a justificativa de dar uma boa aula. Para os entrevistados, um fator 

muito forte para permanecer na docência era a continuação do aprendizado.  

Os entrevistados disseram que era para os alunos que eles procuravam 

comunicar-se melhor, de forma oral ou escrita; ter mais informações relevantes sobre 

outras áreas de conhecimento; lidar com diferentes tipos de tecnologias da informação; 

reconhecer os conhecimentos prévios trazidos para a sala de aula; conhecer e entender 

o mundo do aluno, do que ele gosta e como ele pensa.  

Os professores consideraram que a docência exige preparo anterior à sala de 

aula, principalmente no que diz respeito a aprender o conteúdo que será ministrado em 

sala; e que informações atualizadas preparam melhor o aluno para o mercado de 

trabalho. As principais fontes dessas informações são: internet, revistas da área, livros 

recém-lançados e associações profissionais.  

Os maiores desafios da docência para os professores era manterem-se 

atualizados em relação: aos conteúdos específicos das disciplinas que ministravam; às 

necessidades do mercado profissional para ensinar os alunos; e à necessidade de 

chamar a atenção dos alunos, que chegavam cansados na aula depois de trabalhar o dia 

inteiro. 

Outro desafio muito presente nas falas dos professores era a falta de formação 

pedagógica. O fato de terem ingressado na docência sem um preparo pedagógico fez 

com que eles sentissem falta dessa formação específica.  

Os conhecimentos mais valorizados por eles eram: o conhecimento do conteúdo 

específico e o conhecimento didático geral. O conhecimento do conteúdo, para eles, é a 

base de conhecimento mais importante, quase todos entendiam que ter domínio da sua 

área de atuação era fator essencial para a docência.  
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Outro conhecimento que os professores acharam importante era o conhecimento 

didático, relacionado à forma de ministrar as aulas. Para a professora com menos tempo 

de experiência, a questão didática foi a mais forte; parecia que a segurança da docência 

estaria na metodologia de ensino. Outro professor disse que os professores da Educação 

Tecnológica não possuíam esse conhecimento de forma sistematizada, mas, ás vezes, 

de forma instintiva, pois eles eram professores que saíram da área técnica, tinham 

conhecimento de uma determinada área científica e assumiram a docência.  

Em relação às habilidades necessárias à docência, os professores julgaram 

importante a interação: com os alunos, com os colegas professores e entre as disciplinas. 

Também relacionada à interação entre indivíduos, foram apontadas habilidades de 

comunicação com o outro: a fala e a escrita. 

As atitudes necessárias à docência, segundo eles, estavam relacionadas à 

humildade, à pró-ação, à coragem, à percepção do aluno e à capacidade de improviso. A 

humildade, na visão dos professores, é necessária na admissão de que ele não é dono 

do conhecimento, que o docente aprende com outros professores e com os alunos. Essa 

assunção de que precisa estar sempre aprendendo era um fator de destaque para os 

professores entrevistados, assim, a pró-ação do docente em buscar novas informações e 

querer aprender também foi uma atitude importante. 

Nos depoimentos dos professores do estudo exploratório, destacaram-se dois 

aspectos: a dificuldade de se manterem atualizados em relação ao conteúdo específico 

de suas disciplinas; a necessidade de formação pedagógica. 

Diante disso, novas questões surgiram: - Será que esses aspectos também 

seriam sentidos por outros professores de Cursos Superiores de Tecnologia? Quais 

fontes de desenvolvimento profissional contribuiriam para o exercício do trabalho 

docente? Quais necessidades de formação seriam sentidas por eles?  

Para tentar responder essas questões foi realizada uma pesquisa do tipo survey, 

que utiliza questionário e abrange um número grande de sujeitos. 

 

4.1 Pesquisa do tipo Survey 
 

Esse tipo de pesquisa é um dos mais utilizados em pesquisas sociais, segundo 

May (2004). Segundo o autor, as surveys descrevem ou explicam características ou 

opiniões de uma população por meio de uma amostra significativa, ou seja, por um 

número grande de sujeitos.  

Para o autor, as surveys são caracterizadas segundo quatro tipos: factuais, 

atitudinais, psicológico-sociais e explicativas. As surveys factuais visam obter 

informações a respeito da situação material dos indivíduos, como acontece com o censo 
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demográfico, realizado a cada dez anos. Esse tipo de pesquisa visa mapear as condições 

de vida de toda a população de um país. 

O segundo tipo de survey, o atitudinal, como o nome diz, visa obter informações a 

respeito de atitudes dos sujeitos; um exemplo são as pesquisas de opinião, como as 

realizadas em época de eleição.  

May diz que a utilização das surveys de atitudes gerou interesse de 

pesquisadores em relacionar atitudes e comportamentos, daí surgiram as surveys 

psicológico-sociais e explicativas. O autor explica que de certa forma todas as surveys 

são explicativas; ele diz que essas surveys: “...procuram explicar como as atitudes ou 

intenções das pessoas estão ligadas ao seu histórico pessoal ou a outra variável 

explicativa” (p. 111). A diferença entre essas duas surveys é que as explicativas 

procuram testar hipóteses teóricas. 

O autor afirma que esse tipo de pesquisa frequentemente sofre críticas porque 

pretende demonstrar relações causais entre as variáveis. O autor contesta essa crítica 

dizendo que as surveys não estabelecem causa e efeito, no máximo, relacionam uma 

variável com outra, mostrando a força entre elas. 

Segundo May, uma pesquisa do tipo survey precisa diminuir o máximo possível os 

vieses e produzir resultados replicáveis com a utilização da mesma metodologia. Para 

isso, o autor explica uma série de procedimentos que procuram garantir a confiabilidade 

de uma pesquisa desse tipo: a) padronização, que diz respeito a forma como o 

questionário é elaborado, aplicado e analisado; b) replicabilidade, ou seja, outro 

pesquisador deve obter resultados similares se usar o mesmo instrumento em outra 

porção da população; c) representatividade, é importante que a amostragem seja 

estatisticamente significativa. 

Toda survey começa com o preparo de coleta de dados: leitura da teoria 

adjacente à pesquisa, determinação da amostra, elaboração do instrumento de coleta, 

pré-testagem do instrumento, coleta e análise dos dados. 

May (2004) afirma que a representatividades das características da população a 

ser estudada é mais importante do que o tamanho da amostra; este pode variar em 

função do nível de erro estatístico considerado aceitável pelo pesquisador, para isso, 

existem tabelas que ajudam a definir o erro.  

A amostra pode ser determinada de forma probabilística ou não-probabilística. Na 

primeira, há probabilidade matemática de representar as características das pessoas 

envolvidas na população, para isso, precisa haver uma moldura de amostragem, uma 

lista de todos (ou quase todos) os possíveis sujeitos de pesquisa, dos quais são 

selecionados os que farão parte da amostra. 
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Outra maneira de determinar a amostra probabilística é utilizar-se de amostragem 

por conglomerados em múltiplas etapas, isso é, pode-se selecionar uma moldura de 

amostragem mais delimitada em razão do que se quer investigar, por exemplo, um bairro, 

uma cidade... dessa delimitação inicial, faz-se uma escolha aleatória. 

Há ainda a amostra aleatória estratificada, a qual é realizada a partir de uma 

moldura de amostragem delimitada de acordo com características específicas, como 

faixa etária, gênero, classe social... em seguida, escolhe-se os sujeitos aleatoriamente, 

como nas outras. 

A última forma de determinar a amostra explicada por May é a chamada de 

amostragem aleatória sistemática, na qual o pesquisador escolhe um número aleatório e, 

a partir daí, vai sistematicamente selecionando cada sujeito posicionado nos intervalos 

ordinais correspondentes a esse número. 

As amostras não-probabilísticas são determinadas pela ausência de 

representação da probabilidade matemática das características dos sujeitos. Uma forma 

de determinar amostras desse tipo é a amostragem por cotas, em que as características 

gerais de uma população são conhecidas pelo censo e a amostra consiste em uma cota 

proporcional das pessoas com as mesmas características. 

Outra forma descrita por May é o tipo bola de neve, no qual o pesquisador contata 

o primeiro participante, este lhe indica outros, que, por sua vez, lhe indicam outros. Esta 

forma de determinação de amostragem é utilizada quando os sujeitos de pesquisa são 

difíceis de serem encontrados ou ficam muito espalhados. 

A determinação da forma como a amostra é elaborada sofre influências de 

diferentes instâncias, desde a teoria que se estuda, até a verba disponibilizada para a 

pesquisa. 

Para esta pesquisa, foi utilizada a amostra não-probabilística, em que a 

característica comum era ministrar aulas em algum Curso Superior de Tecnologia de uma 

Instituição de Ensino Superior. 

Uma condição muito importante na realização de uma pesquisa do tipo survey é a 

elaboração do questionário para a coleta de dados.  

 

4.2 Elaboração de questionário 
 

May (2004) explica que as pesquisas do tipo survey utilizam mais comumente três 

tipos de questionários: os autoaplicáveis ou por correspondência, as surveys telefônicas, 

e as entrevistas pessoais agendadas.  

Os questionários autoaplicáveis ou por correspondência são o modo mais barato 

de coletar dados em uma survey; o sujeito da pesquisa pode preenchê-lo sem ajuda do 
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pesquisador, no entanto, este tem pouco controle das respostas dos sujeitos. Os 

questionários enviados pelo correio podem ter pouco retorno das respostas, a não ser 

que os sujeitos tenham muito interesse no tema pesquisado. Nos dias de hoje, as 

surveys por correspondência foram substituídas por correio eletrônico, ou e-mail; ainda 

assim, o retorno das respostas nem sempre é satisfatório.  

As surveys telefônicas são aquelas em que o pesquisador obtém as informações 

por telefone; neste caso, o número de respostas tende a ser grande e a coleta de dados 

relativamente barata. 

As entrevistas pessoais agendadas podem garantir as respostas, mas esse é um 

processo mais caro do que os outros, pois é preciso muito tempo para realização, 

recursos para deslocamento, além de treinamento dos entrevistadores. O maior cuidado 

neste tipo de coleta é a padronização dos dados, pois dependendo da maneira como é 

feita a pergunta, pode-se obter informação muito dispersa. 

Independente do tipo de questionário, as perguntas precisam ser claras e sem 

ambiguidades para que o respondente possa fazê-lo sem dificuldades. Por isso, pensar 

nas perguntas e testá-las é trabalho inicial indispensável. Há vários tipos de perguntas 

que se pode fazer em um questionário, as mais comuns, segundo May (2004) são: 

perguntas de classificação, perguntas factuais, perguntas de opinião, perguntas abertas e 

fechadas e escala de atitudes. 

As perguntas de classificação são as que localizam o respondente segundo sua 

caracterização (idade, sexo, renda...); normalmente, elas ficam no início do questionário 

para que o pesquisador possa definir se o respondente está no grupo que deseja atingir. 

As perguntas factuais, segundo o autor, são as que procuram fatos do 

entrevistado, por exemplo: “quantas televisões você tem em casa?”. Essas perguntas 

podem dar maior amplitude para o entrevistador aprofundar uma resposta. May diz que o 

entrevistador pode alterar a terminologia para que o respondente entenda corretamente a 

pergunta e forneça informações factuais. 

Nas perguntas de opinião, o respondente deve se posicionar, por exemplo: “O que 

é ser professor para você?”. May (2004) explica que é preciso ter cuidado com as 

palavras que são utilizadas, pois uma alteração terminológica pode influenciar a resposta, 

por isso, esse tipo de pergunta deve ser cuidadosamente elaborado; ainda segundo o 

autor, fazer perguntas a uma pessoa na presença de outras também pode interferir na 

resposta, caso o sujeito não se sinta à vontade. 

As perguntas podem ser abertas ou fechadas. As abertas possibilitam que os 

sujeitos expressem suas opiniões de maneira mais livre. As fechadas limitam as 

possibilidades de resposta dos sujeitos, mas sua análise é mais rápida e barata. 
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O último tipo de pergunta descrito por May é a do tipo escala de atitude, que 

consiste em um conjunto de enunciados elaborados pelo pesquisador, com os quais o 

respondente é convidado a concordar ou discordar. As perguntas devem cobrir todas as 

possibilidades de resposta, ou seja, devem ser exaustivas. As escalas mais 

frequentemente utilizadas, segundo May, são: a de Likert, a Semântica diferencial de 

Osgood, a Guttman, a Thurstone, e as fatoriais (p. 127). 

Quanto à formulação das perguntas, May lista 11 pontos que se deve levar em 

conta antes de redigi-las: 

1. As perguntas não devem ser gerais demais; 

2. Utilize a linguagem mais simples possível, tendo em mente o público 

pretendido; 

3. Evite utilizar linguagem preconceituosa; as vezes, perguntas muito diretas 

podem soar preconceituosas; 

4. Evite ambiguidade, utilizar palavras com diversos significados; 

5. Elimine as palavras vagas, pois elas encorajam respostas vagas; 

6. Evite começar uma pergunta com: “você não acha que...”. May explica que as 

pessoas tendem a reagir negativamente a essas perguntas; 

7. Assegure que os respondentes tenham conhecimento para responder as 

perguntas; 

8. Não presuma que os sujeitos seguem o padrão de comportamento que se 

deseja pesquisar: ao invés de perguntar quantos cigarros você fuma, 

pergunta-se: “Você fuma cigarros?”; 

9.  Evite questões hipotéticas que possam provocar respostas hipotéticas; 

10. Tenha cautela em utilizar perguntas muito pessoais, pois o respondente pode 

desistir de responder o restante do questionário. Um exemplo dado pelo autor 

é perguntar diretamente se o sujeito matou a esposa; 

11. Existe o problema de lembrar as respostas, por isso, May sugere cautela na 

utilização de perguntas que necessitem de memória. 

 

Por fim, o autor explica que se deve ter cautela na ordenação das perguntas, pois 

elas podem influenciar a forma como os sujeitos as respondem. Uma forma de distribuir 

as perguntas é começar pelas mais amplas, e passar para as mais específicas. 

O questionário também deve ser bem diagramado e impresso para ser um pouco 

mais atrativo aos respondentes. 
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4.3 A coleta de dados nesta pesquisa 
 

Nesta pesquisa foi utilizado o questionário autoaplicável como instrumento de 

coleta de dados. Antes da aplicação aos professores, o questionário foi pré-testado com 

quatro professores para verificar a clareza das perguntas. 

A coleta de dados ocorreu ao longo do segundo semestre de 2010, de agosto a 

dezembro. A solicitação para o preenchimento do questionário foi realizada de duas 

formas: a primeira foi no início de reuniões pedagógicas de diferentes cursos e 

Instituições de Ensino Superior; a segunda foi em salas de professores da IES em 

diferentes dias e horários. Em todos os casos, a pesquisadora explicava brevemente o 

objetivo da pesquisa antes do preenchimento, que teve duração média variável de 10 a 

15 minutos. Responderam os professores que concordaram participar da pesquisa. 

O questionário foi respondido por professores de três Instituições de Ensino 

Superior, todas privadas, da cidade de São Paulo. Todas oferecem Cursos Superiores de 

Tecnologia regularmente, assim como outros tipos de graduação, Bacharelados ou 

Licenciaturas.  

A primeira IES pode ser considerada uma das mais antigas na oferta de Cursos 

Superiores de Tecnologia, pois foi uma das primeiras a oferecê-los em São Paulo, em 

1989. Foi com o lançamento desse curso que esta Instituição passou a atuar também no 

nível Superior. Dez anos depois, a IES abria vestibular para nove diferentes cursos de 

graduação, entre cursos de Bacharelados e Cursos Superiores de Tecnologia, em três 

campi diferentes do estado de São Paulo. Em 2004, a IES torna-se Centro Universitário e 

passa a oferecer também programas de Pós-graduação stricto sensu. Atualmente, 

oferece 37 cursos de graduação, dos quais 22 são cursos de Bacharelado e 15 são 

Cursos Superiores de Tecnologia. Desta Instituição, os professores respondentes 

corresponderam a 30% do corpo docente atuante em Curso Superior de Tecnologia. 

A segunda IES é tradicional na oferta de cursos de Bacharelado e de Licenciatura 

e passou a oferecer Cursos Superiores de Tecnologia no final dos anos 1990. Em 1968 

foi realizado o primeiro processo seletivo para ingresso em seis cursos de Bacharelado. 

Cursos de Licenciatura foram incorporados ao portfólio da Instituição em 1975. Em 1999, 

a IES tornou-se Centro Universitário, quando passou a oferecer Cursos Superiores de 

Tecnologia. Atualmente, oferece 32 de cursos de Bacharelado, 9 Licenciaturas e  31 

Cursos Superiores de Tecnologia, somando 71 cursos distribuídos em sete campi. Entre 

o total de professores da Educação Tecnológica desta IES, 28% concordaram em 

participar da pesquisa. 

A terceira IES atua no Ensino Superior desde o ano 2000, com a oferta de cursos 

de Bacharelado; em 2003, a Faculdade passou a oferecer cursos de Licenciatura e 
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Tecnológicos. Atualmente, a IES oferece 18 títulos diferentes, distribuídos em cinco 

unidades na cidade de São Paulo, dos quais cinco são Bacharelados, quatro são 

Licenciaturas e 12 são Cursos Superiores de Tecnologia. Desta Instituição, 41% dos 

professores de Cursos Superiores de Tecnologia concordaram responder o questionário. 

A aplicação do questionário na IES Federal não foi possível porque a 

pesquisadora não teve acesso aos professores. 

O questionário (Anexo 1) utilizado na coleta de dados tinha 27 perguntas no total, 

de classificação e de opinião, abertas e fechadas. O primeiro grupo de perguntas de 

classificação (1 a 10) teve o objetivo de caracterizar os respondentes segundo: sexo, 

idade, constituição familiar, renda, perfil socioeconômico e formação acadêmica.  

O segundo grupo (11 a 17) procurou estabelecer as condições de trabalho dos 

professores perguntando-lhes em quantas Instituições trabalhavam, qual a sua situação 

trabalhista, se exerciam outra função na IES além da docência, quais os cursos em que 

atuavam e disciplinas que lecionavam, qual era a carga horária de trabalho no magistério 

e fora dele, e qual era o tempo de experiência no magistério e fora dele. 

A pergunta 18 investigou como os professores iniciaram a docência. A elaboração 

das alternativas de respostas levou em consideração as entrevistas feitas anteriormente 

pela pesquisadora com professores atuantes em Cursos Superiores de Tecnologia, assim 

como pesquisa correlata a respeito de professores que atuavam em um curso de 

administração (Fernandez, 2006). 

O terceiro grupo (19 a 22) de perguntas dizia respeito ao preparo dos docentes 

para atuar como professores do Ensino Superior em cursos formais de graduação, Pós-

graduação e formação continuada. 

A pergunta 23 procurou identificar as necessidades de formação dos professores 

solicitando-lhes que completassem a frase: “minhas atuais necessidades de formação 

são...”. Como as necessidades formativas são elaboradas pelos sujeitos, eles precisam 

dizer, pela própria voz, o que sentem fazer falta em sua formação para melhorar sua 

atuação docente. 

A pergunta 24 considera que os professores se desenvolvem profissionalmente de 

diferentes formas e com a contribuição de diferentes agentes educativos, conforme 

afirma Imbernón (2004). Assim, esta pergunta objetivou conhecer a importância das 

fontes de desenvolvimento profissional dos docentes. 

As pergunta 25 solicitava aos professores que dissessem o que era ser professor 

para eles. Esses professores, a priori, tinham outra carreira profissional antes da 

docência, por isso, era importante conhecer sua concepção. 

As perguntas 26 e 27 pretendiam aprofundar a concepção de docência e a refletir 

sobre a situação: a primeira solicitava que os respondentes escrevessem quais as 
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características de um bom professor, e a segunda solicitava que os professores 

relacionassem quais das características eles já tinham alcançado e quais eles 

precisavam alcançar. 

O questionário mostrou-se um interessante instrumento de coleta de dados 

porque deixava os professores à vontade sem preocupação com sua identificação. 

 Para analisar as respostas das perguntas abertas utilizou-se da análise de 

conteúdo. Segundo André e Lüdke (1986), a fase formal da análise inicia quando a coleta 

de dados está terminando.  

A análise começa com o estabelecimento de categorias descritivas, a partir das 

quais se faz a primeira classificação dos dados. As autoras explicam que para formular 

essas categorias os dados coletados precisam ser lidos e relidos, até que eles tenham 

sido “absorvidos” pelo pesquisador. Elas afirmam que as leituras sucessivas devem 

possibilitar que o pesquisador divida o material coletado, sem, contudo, perder de vista o 

todo. 

Inicialmente as categorias são fornecidas pelo próprio referencial teórico escolhido 

para a pesquisa, que, algumas vezes podem ser suficientes. Porém, outras vezes, os 

dados podem levar o pesquisador a pensar em outras formas de organização dos dados, 

fazendo com que sejam criadas novas categorias. Neste estudo, as categorias de análise 

foram organizadas em função do referencial teórico. 

É preciso considerar tanto os conteúdos manifestos pelos sujeitos da pesquisa, 

quanto os conteúdos latentes; a análise não pode se restringir ao que é explícito no 

material, para isso, o pesquisador precisa, além de descrever as categorias, questionar 

os motivos das respostas recebidas. André e Lüdke explicam que o pesquisador deve ir 

“desvelando mensagens implícitas, dimensões contraditórias e temas sistematicamente 

silenciados” (p. 48). 

Após a classificação dos dados iniciais, o pesquisador precisa explicar de forma 

clara os achados da pesquisa; nesse processo, ele pode rever suas escolhas iniciais, 

reavaliá-las e ter novas ideias. As autoras afirmam que a classificação não esgota a 

análise, o pesquisador precisa ultrapassar a descrição e “dar um salto” (p. 49) no que já é 

conhecido sobre o tema estudado. 

Segundo elas, esse acréscimo pode ser na forma de novas proposições que 

configuram uma nova perspectiva teórica, ou na forma de questões e questionamentos 

para estudos futuros. 

Os dados coletados nos questionários foram categorizados em quatro eixos 

temáticos: a) caracterização dos professores de Cursos Superiores de Tecnologia, b) a 

concepção sobre a profissão professor, c) o desenvolvimento profissional desses 

professores, d) as necessidades formativas percebidas por eles.   
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5. OS PROFESSORES DE CURSOS SUPERIORES DE TECNOLOGIA 

 

Os professores que fizeram parte da pesquisa somam 101, dos quais 65% são 

homens e 35% mulheres. Este dado mostra uma realidade diferente da dos professores 

do Ensino Fundamental, cuja maioria é do sexo feminino. Essa diferença estaria 

relacionada à escolha tardia da profissão docente? Ou estaria relacionada à 

remuneração no Ensino Superior em geral mais alta do que no Ensino Básico? Ou estaria 

relacionada à área de especialidade? 

Os professores são jovens, a maior parte está na faixa etária entre 30 e 39 anos 

(45%). Os outros docentes estão distribuídos da seguinte forma: 31% entre 40 e 49; 15% 

entre 50 e 59 anos; 8% entre 20 e 29 anos; e 1% dos professores tem mais de 60 anos 

de idade. Há ainda 1% que não respondeu. O gráfico a seguir mostra a distribuição dos 

docentes por faixa etária. 

 

Gráfico 2: Faixa etária dos professores 

 

Fonte: Questionário 

 

Pouco menos da metade dos professores não têm filhos (49%); dentre os 52% 

que os têm, a maioria tem apenas um filho: 26 professores. Outros 19 docentes têm dois 

filhos, três docentes têm três filhos e apenas um tem quatro filhos. Percebe-se que as 

famílias, de maneira geral, são pequenas, seguindo a tendência da população brasileira 

nos últimos dez anos. 

A escolaridade das mães é maior do que a dos pais. A maior parte dos pais dos 

docentes, 29%, não completou o Ensino Fundamental, enquanto a maior parte de suas 

mães, 29%, terminou o Ensino Médio. A tabela a seguir mostra a distribuição dos pais 

segundo a escolaridade. 
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Tabela 2: Distribuição dos pais segundo a escolaridade 

GRAU DE ESCOLARIDADE PAI %  MÃE  % 

Ensino Fundamental incompleto (até a 4ª série) 29 29% 25 25% 

Ensino Fundamental completo (até 8ª série) 15 15% 18 18% 

Ensino Médio incompleto 6 6% 5 5% 

Ensino Médio completo 17 17% 29 29% 

Superior incompleto 4 4% 4 4% 

Superior completo 28 28% 18 18% 

Nunca frequentou a escola 1 1% 2 2% 

Não sei 0 0% 0 0% 

Não respondeu 1 1% 0 0% 

Total 101 100% 101 100% 

Fonte: Questionário 

 

Pouco mais da metade dos professores, 51%, declarou ter estudado sempre em 

escola pública, enquanto 37% o fizeram em escola privada. A porcentagem dos que 

estudaram a maior parte em escola pública ou privada é igual: 5%. Houve ainda 2% dos 

professores que declararam ter estudado metade em escola pública e metade em escola 

privada. 

A formação acadêmica dos professores é bastante variada. O quadro a seguir 

mostra a distribuição da formação acadêmica dos professores segundo o nível de ensino 

concluído. 

Tabela 3: Formação acadêmica segundo o nível de ensino 

    % 

Técnico 37 37% 

Graduação 101 100% 

Especialização 71 70% 

Mestrado 49 49% 

Doutorado 5 5% 

Fonte: Questionário 

 

Em relação à formação acadêmica, 37% dos professores fizeram algum Curso 

Técnico de nível médio; os mais frequentes foram: Técnico em Processamento de Dados 

e Técnico em Eletrônica.  

Os cursos de graduação dos docentes foram bastante variados, dos quais 

destacam-se: Administração de Empresas, Direito, Geografia, Hotelaria, Letras, 

Psicologia e Turismo. Entre os tipos de cursos de graduação, 52% dos professores 

cursaram Bacharelados, 21% Licenciatura e 15% Cursos Superiores de Tecnologia. 

Houve ainda 12% que não respondeu. Entre os professores, 6% concluíram duas 

graduações e 1% cursou três. 
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A formação mínima exigida para ministrar aulas em cursos de graduação é a 

especialização lato sensu, 70% dos professores a concluiu. Por ser um tipo de curso que 

pode ser oferecido pelas Instituições segundo o mercado percebido por elas, os títulos 

dos cursos citados pelos professores foram os mais diferentes. A área de gestão foi a 

mais frequente, seguido da área de Turismo e da área de Educação, respectivamente.  

 Os docentes que concluíram mestrado correspondem a 49% dos professores; 

dentre as áreas mais citadas estão novamente Administração, Turismo e Educação.  

Quanto ao doutorado, 5% dos professores o concluíram nas áreas de Arquitetura, 

Artes Cênicas, Engenharia Florestal e História. Há ainda 3% dos professores que estão 

cursando o doutorado. 

A renda mensal dos professores distribui-se nas faixas da seguinte forma: 10% 

ganha até R$2.550.00; 5% recebem de R$ 2.551,00 a R$ 3.059,00; 41% recebem de R$ 

3.060,00 a R$ 5.609,00 – esta é a faixa que concentra maior número de professores; 

19% ganham de R$ 5.610,00 a R$ 7.650,00; 14% recebem de R$ 7.651,00 a R$ 

10.200,00; e 10% tem renda mensal maior do que R$ 10.201,00. O gráfico a seguir 

mostra a distribuição dos professores segundo sua renda mensal. 

 

Gráfico 3: Renda mensal dos professores 

 

 

Fonte: Questionário 

 

A renda mensal dos professores de Cursos Superiores de Tecnologia é 

relativamente boa, diferente de professores do Ensino Básico, cujo piso salarial, em 

2011, passou a ser de R$ 1.187,08 para aqueles que trabalhem 40 horas semanais.  

A renda mensal dos professores poderia ter uma contribuição substantiva da 

atividade profissional extra magistério que 68% declaram exercer. No entanto, a faixa 

salarial que mais aparece para os professores que têm carga horária em outras 
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atividades é a mesma do que declaram ter carga horária apenas no magistério, o que não 

nos permite confirmar essa hipótese. 

A carga horária trabalhada no magistério varia de 3 horas semanais a 60 horas. A 

maior parte dos professores atua entre 11 e 30 horas no magistério: 27% entre 11 e 20 

horas e 27% entre 21 e 30 horas. Apenas 2% dos docentes trabalham no magistério mais 

de 50 horas semanais. A tabela a seguir mostra a distribuição da carga horária dos 

professores no magistério e fora dele. 

 

Tabela 4: Distribuição da carga horária no magistério e fora dele 

CARGA 

HORÁRIA 

NO 

MAGISTÉRIO 
% 

FORA DO 

MAGISTÉRIO 
% 

0h 0 0% 38 38% 

1h - 10h 22 22% 8 8% 

11h - 20h 27 27% 12 12% 

21h - 30h 27 27% 6 6% 

31h - 40h 14 14% 18 18% 

41h - 50h 4 4% 12 12% 

51h - 60h 2 2% 2 2% 

Mais de 60 0 0% 0 0% 

Não respondeu 5 5% 5 5% 

TOTAL 101 100% 101 100% 

Fonte: Questionário 

 

Vê-se na tabela que a carga horária dos professores fora do magistério mais 

frequente varia entre 31 e 40 horas semanais (18%); outros intervalos mais comuns são: 

entre 11 e 20 horas (12%) e 41 e 50 horas (12%). 

Um grande percentual dos professores, 38%, declarou não possuir carga horária 

fora do magistério, ainda assim a renda mensal da maioria desses professores, 19%, é 

superior aos do Ensino Básico, com renda entre De R$ 3.060,00 a R$ 5.609,00 por mês. 

Dentre esses professores, apenas 9% declarou exercer outra profissão: um 

microempresário, um publicitário, um advogado, um engenheiro, um cozinheiro e quatro 

consultores. Esses professores declararam ter outra profissão apesar de não ter 

nenhuma carga horária nela. Essas respostas poderiam ser reflexo de pouca 

identificação com o magistério? Ou no momento do preenchimento do questionário os 

professores não estariam trabalhando nessa segunda atividade? 

As profissões que os docentes declararam exercer além da docência são as mais 

variadas, desde advogado até analista de sistema, passando por organizador de eventos 
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e cozinheiro. Isso quer dizer que 32% dos respondentes atuam profissionalmente apenas 

na docência.  

A profissão mais frequente foi a de consultor (16 docentes), das mais diferentes 

áreas (marketing, recursos humanos, tecnologia da informação...). Esta parece ser uma 

atuação profissional que combina bem com a docência, pois o horário de trabalho é 

flexível e não se fixa em um local específico, como um escritório. A contratação de 

professores universitários para essa função pode apontar para uma valorização desse 

profissional, por parte das empresas, como detentor de um saber maior. 

A maior parte dos professores declarou trabalhar mais de 50 horas semanais, 

28%, no total de carga horária trabalhada; destes, a maioria trabalha mais fora do 

magistério do que como docente. Normalmente, um contrato docente de regime integral, 

segundo o INEP (2010), é de, no mínimo, 40 horas semanais; isso quer dizer que os 

professores trabalham bastante. A tabela a seguir mostra a distribuição da carga horária 

semanal trabalhada. 

 

Tabela 5: Carga horária semanal trabalhada pelos professores 

CARGA 

HORÁRIA 

CARGA 

HORÁRIA 

SEMANAL 

TOTAL 

% 

0h 0 0% 

1h - 10h 6 6% 

11h - 20h 7 7% 

21h - 30h 17 17% 

31h - 40h 16 16% 

41h - 50h 22 22% 

51h - 60h 16 16% 

Mais de 60 12 12% 

Não respondeu 5 5% 

TOTAL 101 100% 

Fonte: Questionário 

 

Talvez por causa dessa quantidade de horas trabalhadas os professores digam 

que para serem bons professores, eles precisam de tempo. Garcia (1999) explica que a 

questão do tempo é uma das maiores dificuldades de professores do Ensino Superior. O 

autor diz que eles não têm tempo para realizar as leituras necessárias, preparar os 

materiais de aula, estar com a família e com amigos, além de realizar investigações. 
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A maior parte dos professores, 63%, trabalha em apenas uma Instituição de 

Ensino Superior, 28% atua em duas Instituições, 7% em três Instituições e 1% em quatro. 

Dentre os professores que trabalham em duas ou mais IES, 6% trabalha também em 

uma IES pública; destes, metade trabalha em três IES: uma pública e duas particulares.  

Dos professores que trabalham mais de 50 horas semanais: 3 trabalham em três 

Instituições de Ensino Superior diferentes; 12 trabalham em duas IES; e 13 trabalham em 

apenas 1 IES. Isso quer dizer que a maioria dos professores que trabalham mais de 50 

horas semanais o fazem em apenas uma IES.  

Esse dado poderia indicar que os professores atuavam em outras funções além 

da docência, nas IES onde trabalhavam, mas esta hipótese não se confirmou, pois 

apenas 3 professores disseram atuar em outras funções: coordenador de curso, membro 

do Núcleo Docente Estruturante e Coordenador do Núcleo de Tecnologia. 

Os docentes, em sua maioria (59%), são contratados como celetistas, ou seja, 

têm carteira de trabalho assinada. O gráfico a seguir mostra a distribuição segundo o tipo 

de contrato. 

 

Gráfico 4: Distribuição dos professores segundo o tipo de contrato 

 

Fonte: Questionário 

 

Outros tipos de contrato que os professores declararam ter foram: 21% como 

pessoa jurídica, 10% como prestador de serviços sem contrato, 5% como prestador de 

serviços com contrato de trabalho temporário, 2% é funcionário público, e 2% não 

respondeu. Houve 1% que declarou ter outro tipo de contrato: registro de pessoa 

autônoma. Os professores que disseram ser prestadores de serviço sem contrato são da 
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mesma IES, em que a maioria dos professores registrou contrato como pessoa jurídica 

ou celetistas. 

As formas de contratação diferentes fazem com que os professores tenham 

direitos muito diferentes exercendo a mesma função; na mesma IES encontramos 

professores contratados em regime CLT que tem direito a férias, 13º salário, fundo de 

garantia, e professores contratados como profissional autônomo ou pessoa jurídica, cujos 

direitos constantes na CLT não se aplicam. 

A grande maioria dos professores, 77%, disseram não exercer outra função além 

da docência nas IES onde trabalham. Dos 23% que declararam exercer outra função, as 

mais frequentes são coordenador (7) de curso e pesquisador (3); esses professores, em 

sua maioria, têm renda mensal maior do que a média: 3 coordenadores e 2 

pesquisadores ganham de R$ 5.610,00 a R$ 7.650,00; e 2 coordenadores ganham de R$ 

7.651,00 a R$ 10.200,00.  

Os professores, de maneira geral, exerciam outra profissão antes de ingressar no 

magistério, por isso, o tempo de experiência fora do magistério é maior do que a 

experiência no magistério: 11 a 20 anos (36%) e 5 a 10 anos (39%), respectivamente. A 

tabela a seguir mostra o tempo de experiência no magistério e fora dele. 

 

Tabela 6: Tempo de experiência no magistério e fora dele 

TEMPO DE 
EXPERIÊNCIA 

NO 
MAGISTÉRIO 

% 
FORA DO 

MAGISTÉRIO 
% 

0 
 

0% 23 23% 

6 meses a 1 ano 14 14% 1 1% 

2 a 4 anos 19 19% 3 3% 

5 a 10 anos 39 39% 17 17% 

11h a 20 anos 19 19% 36 36% 

21h a 30 anos 5 5% 14 14% 

31h a 40 anos 1 1% 3 3% 

41h a 50 anos  1 1% 1 1% 

Não respondeu 3 3% 3 3% 

TOTAL 101 100% 101 100% 

Fonte: Questionário 

 

Apesar de a grande maioria dos professores, 64%, ter mais de cinco anos de 

experiência no magistério, 33% possui até quatro anos, ou seja, ainda está no início da 

carreira docente. García (1999) diz que este período é uma parte importante do 

desenvolvimento profissional docente, pois é quando o professor passa de aluno a 

professor. Segundo o autor, esse é um período de constantes tensões e aprendizagens e 

a escola desempenha importante papel de apoio aos professores iniciantes.  
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Quando García escreveu sobre isso ele estava se referindo a professores do 

Ensino Fundamental, não do Ensino Superior. No entanto, pode-se dizer que as 

Instituições de Ensino Superior fazem o papel da escola em relação ao acolhimento dos 

professores, portanto, elas são fundamentais como apoio aos docentes nos primeiros 

anos da docência. 

Perguntados como se deu o ingresso na docência, 30% disse que sempre quis 

ser professor; 27% foi incentivado por um professor – 12% da graduação, 9% da escola e 

6% da Pós-graduação –; 19% foi convidado a lecionar por um amigo da empresa onde 

trabalhava; 9% queria mudar de área profissional; 8% teve como incentivo o cargo que 

exercia na empresa onde trabalhava; e 7% começou a lecionar por curiosidade. O gráfico 

a seguir mostra a forma de ingresso na docência dos professores de Cursos Superiores 

de Tecnologia. 

 

Gráfico 5: Forma de ingresso na docência 

 

Fonte: Questionário 

 

Esses dados mostram que, de maneira geral, os professores iniciam na docência 

por incentivo de terceiros, em geral um professor, mais do que por iniciativa própria; os 

que começaram a lecionar por curiosidade ou para mudar de área é a minoria.  

A pesquisa realizada pela Gatti e equipe (2009) a respeito da atratividade da 

carreira docente com 1500 alunos do Ensino Médio de todas as regiões do Brasil 

esclarece que a escolha profissional dos alunos é influenciada pela experiência com seus 

professores. A autora diz que a vivência em sala de aula favorece a aproximação com a 
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ideia de ser professor. Parece ter sido este também o caso dos professores de Cursos 

Superiores de Tecnologia. 

A escolha profissional, segundo Nogueira e Garcia (2007) é baseada na realidade 

das pessoas, em função das vivências do dia a dia; assim como as vivências com os 

professores influencia a escolha, o que se vive com a família e com os amigos também o 

fazem. 

O estudo de Fernandez (2006) mostra essa influência de famílias e amigos na 

trajetória profissional de professores da Educação Tecnológica. Quase todos os 

professores entrevistados por ela tinham os pais envolvidos no magistério; um deles teve 

influência de amigos do Ensino Médio e outro foi influenciado por sua experiência em 

orientação empresarial em favelas do Rio de Janeiro. 

Um dado que chamou a atenção por destoar do estudo de Fernandez (2006) e da 

pesquisa exploratória é que 30% dos docentes disseram que sempre quiseram ser 

professores. A pesquisa exploratória para este estudo revelou que a maior parte dos 

professores teve o incentivo de outros professores ou decorreu da atividade em uma 

empresa. Apenas um professor que tinha cursado Licenciatura disse que este era um 

caminho natural para a sua formação. 

As entrevistas de Fernandez revelaram que os professores começaram a lecionar 

por indicações e convites de colegas de trabalho, que perceberam um bom conhecimento 

em relação à disciplina que ministraria no local em que trabalhavam. Eles disseram que a 

docência também trouxe status ao ambiente da organização – novas oportunidades 

profissionais surgiram depois de se tornarem “professores acadêmicos”.  

Como este dado destoava das pesquisas conhecidas, procurou-se verificar se 

eles tinham outra atuação profissional além da docência, qual a carga horária semanal 

que esses professores tinham no magistério e fora dele, e qual sua formação acadêmica. 

Encontrou-se que 65% tinham outra profissão além da docência; no entanto, 13% 

destes declarou que não dedicavam qualquer carga horária semanal a essa atividade 

profissional. A princípio, pareceu que esses professores seriam aqueles que cursaram 

Licenciatura, já que sempre quiseram essa profissão, mas ao cruzar os dados de 

formação acadêmica e motivo de ingresso na docência, percebe-se que o tipo de curso 

de graduação que mais apareceu foi o Bacharelado (50%), com destaque para o curso 

de Administração, seguido das Licenciaturas (28%) e de Cursos Superiores de 

Tecnologia (14%). Se esses professores sempre quiseram estar na profissão docente, 

por que eles não cursaram Licenciatura? 

O estudo de Gatti (2009) mostrou que 32% dos estudantes de Ensino Médio 

diziam ter pensado alguma vez em ser professores, mas 2% realmente tinham a intenção 

de cursar uma Licenciatura. As autoras explicaram que essa baixa adesão ao magistério 



61 

 

ocorre por dois motivos: as condições financeiras e sociais da família, e o que 

vivenciaram com seus professores em sala de aula.  

A pesquisa ainda mostra que esses alunos, que já consideraram a docência como 

uma possibilidade profissional, pensam em mantê-la como uma possível atividade 

secundária combinada com outra atividade profissional. Talvez este também seja o caso 

dos professores dos Cursos de Educação Tecnológica, manter a docência conjuntamente 

com outra profissão.  

O período de ingresso na docência é delicado para o professor de qualquer nível 

de ensino, pois é quando ele deixa de ser aluno e passa a ser um professor responsável 

pela formação de outras pessoas. 

Para os entrevistados de Fernandez (2006), o ingresso da docência foi um 

momento delicado, que ficou marcado por situações negativas: a falta de conhecimento 

do grupo, o número de alunos, a nova situação profissional que estavam vivendo... 

Fernandez esclarece que nesse momento os professores utilizavam-se bastante do 

processo intuitivo para dar conta das dificuldades do desconhecido. 

Para olhar com mais cuidado o momento de início da docência, Garcia (1999) 

chama atenção à proposta de acompanhamento docente realizado pela Universidade de 

Surrey, que inclui três atividades: 

1. Discussões em grupo sobre problemas de ensino e aprendizagem durante 

o primeiro ano da docência; 

2. Realização de um curso intensivo de oito dias centrado nas relações 

professor-aluno, no final do primeiro ano; 

3. Reuniões em grupos e pequenos cursos sobre temas solicitados pelos 

professores ao longo do segundo e terceiro ano. 

Essas propostas pretendem acompanhar o docente que está ingressando no 

Ensino Superior para que ele possa de desenvolver profissionalmente com apoio e 

acompanhamento. Essas sugestões de Garcia mostram que é possível às IES o 

acompanhamento de professores no início da docência. 

Em relação aos cursos em que trabalha, a grande maioria dos docentes o faz em 

dois ou mais cursos (71%). Além de os professores atuarem em Cursos Superiores de 

Tecnologia, eles também atuam em cursos de Bacharelado (28%), de Licenciatura (5%) e 

de Ensino Básico (1%). O fato de os professores atuarem em todos os tipos de 

graduação pode indicar que o desenvolvimento profissional docente seja semelhante aos 

professores de cursos de Bacharelado e de Licenciatura.  

Por isso, uma proposta de formação de professores apenas para os atuantes em 

Cursos Superiores de Tecnologia, como a de Moura, não seria adequada porque seria 



62 

 

assumir que professores de cursos de Bacharelado e de Licenciatura estariam prontos ao 

magistério, enquanto os de Cursos Tecnológicos precisariam de mais formação.  

Em relação as disciplinas, 75% dos docentes ministram disciplinas de formação 

específica para os cursos e 22% disciplinas de formação geral, entre elas tem-se 

matemática, português, metodologia de pesquisa... Independente da disciplina que 

lecionam, os professores precisam pensar em desenvolvimento profissional docente e em 

como eles se percebem professores. 

Nóvoa (1989) escreve que os fatores marcantes para o desenvolvimento 

profissional do coletivo docente são: suporte legal para a docência, criação de 

associações profissionais, reconhecimento e exigência de formação, e exercício a tempo 

inteiro. Nóvoa trata, essencialmente, do professor do Ensino Fundamental, mas é 

possível verificar como esses fatores estão presentes nos professores de Cursos 

Superiores de Tecnologia.  

O primeiro fator a que Nóvoa se refere é o exercício a tempo inteiro; ele diz que a 

atividade do ensino se firmou socialmente à medida em que ela passou a ser exercida de 

forma regular, o tempo todo, diminuindo o ensino como atividade complementar de outros 

trabalhos, como serviço ocasional. Os professores dos Cursos Superiores de Tecnologia, 

de maneira geral, entraram no magistério a convite de colegas de trabalho ou por 

influência de professores em reconhecimento de suas habilidades e conhecimentos 

profissionais, mas não pensavam nessa carreira quando escolheram sua faculdade; a 

escolha profissional foi tardia, quando já tinham uma primeira carreira, de alguma forma 

consolidada.  

Muitas vezes, esses professores entram no magistério e acabam por identificar-se 

mais do que em sua primeira carreira, fazendo com que troquem a primeira pela 

segunda. Muitos professores de Cursos Superiores de Tecnologia ainda conciliam suas 

primeiras carreiras com o magistério, pois a atividade “no mercado de trabalho” auxilia 

também a função docente. Pode-se dizer que esse auxílio ocorre como formação 

continuada, pois os professores se mantêm atualizados com as práticas do mercado, 

além de trocarem ideias com colegas. Também há professores que trocam suas 

primeiras carreiras pelo magistério, impulsionados pela identificação com a atividade; 

eles passam a ter mais prazer no magistério no que suas ocupações de origem. 

Ao mesmo tempo em que o exercício de duas carreiras contribui mutuamente com 

o desenvolvimento de ambas, esse fator é contrário ao que Nóvoa se refere como 

exercício da docência a tempo inteiro, porque os professores, de maneira geral, conciliam 

as duas atividades; se um dia uma delas precisar ser prejudicada em função de outra, 

Gaeta (2000) afirma que será a função cuja remuneração será menor, no caso, há uma 
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tendência a ser a função docente. Isso pode ser um aspecto que fragiliza o 

desenvolvimento profissional do professor da Educação Tecnológica. 

O segundo fator descrito por Nóvoa é o suporte legal para a docência; o autor diz 

que a instituição das primeiras normas do exercício da função docente estabeleceu 

regulação social à profissão. No Brasil, o Ministério do Trabalho, órgão que regula o 

exercício de profissões em primeira instância, reconhece a profissão professor, 

catalogada na matriz chamada Classificação Brasileira de Ocupações (CBO). Portanto, 

podemos dizer que há suporte legal ao exercício da docência de professores da 

Educação Tecnológica, já que eles são contratados como Professores. 

O terceiro fator, segundo Nóvoa, é a criação de associações profissionais; os 

movimentos profissionais mostram uma consciência do coletivo de professores como 

classe profissional “unido pela função comum e pelo saber profissional”. No Ensino 

Superior brasileiro, temos o Sindicato dos Professores (Simpro) que negocia junto às 

Instituições de Ensino Superior as condições de trabalho dos professores contratados. A 

negociação varia de IES e regulamenta os direitos básicos do trabalhador previstos na 

Consolidação das Leis do Trabalho (CLT).  

Apesar da existência do suporte legal à docência e da existência de uma 

associação de classe, o coletivo profissional docente de Cursos Superiores de 

Tecnologia é prejudicado pelas diferentes formas de contratação possíveis: CLT, 

profissional autônomo, pessoa jurídica, cooperativado...  

Outras condições de trabalho também são diferentes: o professor celetista não 

pode ministrar mais de seis horas-aulas seguidas no mesmo dia e precisa ter, no mínimo, 

11 horas de descanso de um dia para outro, assim como há dia pré-fixado para entrar em 

férias (janeiro) e recesso (julho); professores contratados em outros regimes não 

possuem essas obrigatoriedades negociadas pelo Simpro. Numa mesma IES encontram-

se professores não celetistas que podem compensar o descanso dos outros professores. 

Essa diferença de condições de trabalho pode prejudicar o desenvolvimento do coletivo 

profissional. 

O quarto fator escrito por Nóvoa é o reconhecimento e exigência de uma 

formação para docência. No Ensino Fundamental, desde a promulgação da LDB de 

1996, os professores precisam ter concluído o Ensino Superior. Para atuar no Ensino 

Superior, a LDB/96 diz que a preparação de professores para o Ensino Superior será 

feita em nível de Pós-graduação, principalmente em programas de mestrado e doutorado 

(LDBEN, art. 66). Como a maioria dos professores de Cursos Superiores de Tecnologia 

têm Pós-graduação, eles caminham para esse percurso acadêmico. 
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5.1 Concepções sobre a profissão professor 
 

Para exercer uma atividade profissional são necessários conhecimentos, 

habilidades e atitudes específicas, as quais são adquiridas em cursos ou em situações de 

trabalho. Os professores da Educação Tecnológica entendem que sua função é expor os 

alunos aos conhecimentos e habilidades específicas de uma determinada área 

profissional. 

Há sentido nesse pensamento, pois todos os profissionais aprenderam os 

conhecimentos específicos de uma profissão com outros profissionais, em cursos formais 

ou informais. Como dizem Mellouki e Gauthier (2004), o professor é herdeiro de uma 

cultura que precisa ser multiplicada; no caso dos professores de Cursos Superiores de 

Tecnologia, é a cultura da profissão que ensinam. Como herdeiros de uma cultura, eles 

têm o mandato social de transmiti-la. Os professores da Educação tecnológica, 

aparentemente, têm consciência da importância de sua função social de ensinar uma 

profissão.  

O grupo de professores que fez parte desta pesquisa entende a docência de 

diferentes formas: como mediação do conhecimento; transmissão do conhecimento; 

missão; como realização pessoal; e como possibilidade de aprendizado contínuo. 

Roldão (2005) escreve que a função específica do professor é o ensino, que pode 

ter dois significados diferentes: professar um saber ou fazer com que o outro seja 

conduzido a aprender. Podemos ver esses dois significados de ensino nas falas dos 

professores entrevistados: 33% dos professores responderam que eles devem despertar 

nas pessoas o interesse pelo aprendizado, mediando o conhecimento; para 30% o ensino 

é visto como transmissão do conhecimento detido pelo professor.  

Na primeira perspectiva, ensinar é a mediação entre fazer alguém (aluno) 

aprender alguma coisa (currículo ou conteúdo). Essa mediação é indispensável para que 

a informação disponível torne-se conhecimento democraticamente acessível e, assim, 

possibilite uma educação libertadora. Roldão (2005) defende que a mediação do 

conhecimento não é um dom, vocação ou técnica, mas o resultado de um conhecimento 

específico, exigente e complexo do profissional do ensino – o professor.  

Uma parte dos professores (33%) concorda com essa perspectiva de Roldão; 

para eles, ser docente é ser um facilitador da aprendizagem do aluno, incentivando-o a 

refletir sobre os conceitos e a questionar as práticas. Duas falas que ilustram esse 

pensamento são:  

É ser um facilitador à compreensão e reflexão do 

conhecimento. (66) 
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É ser um conector de informações que as transforma em 

conhecimentos relevantes (74) 

 

Esta última fala torna-se mais representativa nos dias de hoje, na “sociedade da 

informação”, aliada ao crescimento das Tecnologias de Comunicação e Informação (TIC); 

por meio dessas tecnologias, pode-se encontrar informações sobre praticamente 

qualquer assunto.  

Os alunos que estão no Ensino Superior sabem disso e, muitas vezes, utilizam 

essas ferramentas para buscar informações a respeito do que o professor fala em sala de 

aula, mas informação não é sinônimo de conhecimento. Portanto, cabe ao professor 

transformar a informação em conhecimento, como afirma Roldão (2005).  

A segunda perspectiva de ensino percebida pelos professores, de transmissão do 

saber, é explicada por Roldão (2007), como “professorar um saber”. Parte dos 

professores (30%) acredita que ser professor é transmitir o conhecimento aos alunos 

para que eles estejam preparados para exercer a atividade profissional. Esses 

professores, aparentemente, entendem que eles detêm os conhecimentos que devem ser 

repassados aos alunos. Algumas falas que demonstram esse pensamento são: 

 

Passar os meus conhecimentos para formar excelentes 

profissionais para o mercado (24). 

É possuir vontade de repassar o saber, com conhecimentos 

que resultam em formadores de opinião que possuam 

qualidade ao debate e para a vida (78). 

 

Talvez o entendimento do professor como transmissor de conhecimento pode ser 

reflexo da educação recebida por eles; a maioria estudou nas décadas de 1980 e de 

1990, quando ainda prevalecia o ensino centrado no professor. 

O terceiro entendimento da profissão professor encontrado nas falas dos docentes 

é o da docência como missão, em que o dom de ensinar é fundamental à profissão 

docente; 16% dos professores expressaram essa visão, como atestam os depoimentos a 

seguir:  

É algo nobre de poder contribuir para a formação de outras 

pessoas (19). 

É ter amor e compromisso ao próximo. (36). 

 

A docência como missão de vida foi sendo historicamente construída ao longo dos 

tempos. Tedesco e Fanfani (1999) argumentam que os professores de hoje são 
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diferentes dos de antigamente, mas ainda trazem uma forte carga do passado da 

profissão docente. Eles julgam que é preciso conhecer o sentido das diversas imagens 

com que se pensa o magistério de hoje, desde a do “professor-sacerdote-apóstolo”, a do 

“trabalhador-militante” e do “professor profissional” (p. 69). 

Os autores explicam que o momento fundacional da docência foi marcado pela 

tensão entre dois paradigmas: a docência como vocação e apostolado versus a docência 

aprendida. A função docente, em sua origem, era vista como resultado de vocação, como 

um chamado divino para a função; poucos consideravam o ensino como uma profissão 

que requer conhecimentos específicos. Tedesco e Fanfani (1999) afirmam que, como 

missão e apostolado, a docência pressupunha uma gratuidade, uma entrega, não era 

entendida como uma atividade da qual se vive, portanto, não necessitava de benefícios 

como salário, prestígio, condições de trabalho... 

Se por um lado, os professores eram vistos como “sacerdotes do saber”, por 

outro, havia um entendimento de que eles precisavam de conhecimentos específicos 

para o exercício da docência. Esta tensão sempre existiu, segundo os autores. 

Eles prosseguem dizendo que com o passar do tempo, o magistério foi adquirindo 

maturidade e nas décadas de 60 e 70 as concepções do professor como sacerdote não 

cabiam mais na sociedade.  

A sindicalização do magistério também contribuiu para que a docência passasse a 

ter uma imagem de profissão. Assim, surge o outro modelo de professor como 

“trabalhador-militante”, que luta pela melhoria das condições de trabalho.  

 

A massificação dos postos de trabalho docente, o aumento 

dos níveis de escolaridade média da população, a 

deterioração do salário e das condições de trabalho, além 

de outros fenômenos relacionados (perda de prestígio no 

comércio, as mudanças no fundo social dos professores, 

etc.) constituem a base material da imagem do ensino como 

trabalho (1999, p. 71). 

 

Assumir a docência como uma atividade profissional é assumir que o professor, 

para exercê-la, precisa possuir conhecimentos específicos adquiridos em tempos e 

espaços determinados. Também leva-se em conta que o professor trabalha em uma 

instituição, que, por sua vez, influencia a forma como atua em sala de aula. Tedesco e 

Fanfani (1999) dizem que os componentes clássicos da definição ideal de professor são 

a competência técnica e autonomia; este modelo seria o do “professor profissional”. Os 

autores resumem a discussão afirmando que as concepções reais do ofício docente que 
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competem pela hegemonia constituem uma articulação de três elementos estruturais: a 

vocação, o trabalho e a profissão. 

Quando Tedesco e Fanfani escreveram a respeito desses modelos, eles não 

especificaram se os professores seriam do ensino básico ou de outro nível, mas se pode 

associar o modelo “professor-sacerdote-apóstolo” aos professores da Educação 

Tecnológica que entendem a docência como uma missão de vida para ajudar o próximo. 

Poder-se-ia esperar esse entendimento da docência como missão da parte de 

professores que cursaram Licenciatura, pois teriam escolhido essa profissão. No entanto, 

a maior parte dos que a entendem dessa forma se formaram em cursos de Bacharelado 

(11) e em Cursos Superiores de Tecnologia (2); os professores Licenciados que 

percebem a docência como missão são apenas 3. 

Perceber a docência como missão pode levar a desprofissionalização, por 

exemplo, evitar eventuais negociações de melhoria das condições de trabalho, pois esse 

entendimento pressupõe certa gratuidade no exercício da função; apenas a satisfação 

sentida pelos professores seria suficiente como retorno do seu trabalho. A fala de um dos 

professores demonstra o quanto esse entendimento pode contribuir para a 

desprofissionalização: 

(ser professor) É ser um profissional abnegado que não se 

prende a valores materiais, para determinar o seu empenho 

na profissão (99). 

 

Nessa perspectiva, a profissionalidade dos professores de Cursos Superiores de 

Tecnologia poderia ser prejudicada, pois a docência não seria entendida como uma 

profissão, mas como um ato de doação. Como tal, não precisaria ser bem remunerada, 

poderia ser realizada em qualquer local e por qualquer pessoa com boa vontade e desejo 

de fazer o bem. Com esse entendimento, fica difícil pensar que o professor precisaria de 

formação e de conhecimentos específicos para exercer sua atividade profissional. Para 

Roldão (2007) é este conhecimento específico que torna a docência uma profissão 

reconhecida pela sociedade. 

 A terceira forma de entendimento da docência por parte dos professores de 

Cursos Superiores de Tecnologia é como uma realização pessoal, 4%.  Esses 

professores acreditam que o magistério é algo gratificante, prazeroso. Seria esse 

sentimento também uma forma de abnegação e doação ao próximo? Alguns 

depoimentos sugerem essa concepção: 

 

Uma terapia (ser professor) (32). 
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Uma realização pessoal, um prazer único, é o momento no 

qual eu consigo literalmente relaxar a tensão diária (34). 

 

Todos os professores que concebem a docência dessa forma têm mais de 40 

anos; dois deles não trabalham em outra atividade além do magistério e dois trabalham 

40 horas semanais fora do magistério. Teriam esses dois professores a intenção de 

mudar de profissão e atuar profissionalmente apenas no magistério?  

A última concepção da profissão professor dos professores de Cursos Superiores 

de Tecnologia é a do magistério como possibilidade de aprendizagem contínua (12%), 

assim como os professores entrevistados por Fernandez (2006). A seguir estão algumas 

falas que ilustram esse entendimento: 

 

Aprender cada vez mais (62). 

Estar em constante processo de renovação para oferecer 

uma melhor qualidade de ensino aos meus alunos (80). 

 

Essa ideia de aprendizagem constante relaciona-se com o que Marcelo (1999) diz 

a respeito do desenvolvimento profissional docente, um aprendizado de longo prazo, de 

forma construtiva nas vivências e nas reflexões.  

Nas falas dos professores, há uma valorização dos alunos, é por eles que os 

docentes procuram comunicar-se melhor; ter informações relevantes sobre outras áreas 

de conhecimento; conhecer e entender o mundo do aluno, do que ele gosta e como ele 

pensa. Um dos professores define o que é ser professor: 

 

É orientar o crescimento pessoal e profissional dos 

discentes (49) 

 

Independente da forma como os professores concebem a docência, eles se 

preocupam em preparar bem o aluno para ingressar no mercado de trabalho; de maneira 

geral, eles querem ser bons professores para que os alunos aprendam a profissão 

escolhida. 

A preocupação dos professores com o aluno justifica-se porque ele é o fim último 

da ação docente, segundo Penin (2008). Por isso, ele representa um forte fator de 

identificação do professor com sua profissão. A identificação do professor com a 

aprendizagem do aluno e com os resultados alcançados na sala de aula influenciam a 

constituição de sua profissionalidade docente, ou seja, o seu modo de estar na docência. 
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5.2 Desenvolvimento profissional dos professores 
 

O desenvolvimento profissional docente, segundo Carlos Marcelo (2009), a 

aprendizagem da docência tem início na escola, quando o professor ainda é aluno e 

conhece a profissão docente por meio da atuação de seus professores. Nesse momento 

ele constrói as primeiras impressões a respeito da profissão. Outro momento importante 

no desenvolvimento profissional do docente é seu curso de graduação. 

Além de aprenderem os conhecimentos de base, sobre os quais outros 

conhecimentos serão construídos, eles também tomam contato com o que é ser 

professor do Ensino Superior, por meio da atuação de seus professores. 

A contribuição dos cursos de graduação para a atuação docente, segundo os 

professores de Cursos Superiores de Tecnologia ficou dividida: metade achou que o 

curso contribuiu e metade disse que não; os motivos explicados por eles, tanto para 

negar a contribuição, quanto para afirma-la foram os mesmos.  

A explicação que mais apareceu para negar a contribuição da graduação foi a 

alegação de que os professores não cursaram Licenciatura, portanto, não tiveram 

nenhum conteúdo pedagógico em sua formação inicial. Do ponto de vista dos 

professores que mencionaram a contribuição positiva da graduação na docência, a 

explicação foi que os cursos de graduação possibilitaram conhecimento do conteúdo, por 

isso, eles são capazes de ser professores nos dias de hoje. Outra explicação que surgiu 

na fala dos professores para confirmar a contribuição positiva do curso de graduação ao 

trabalho docente foi o fato de alguns terem cursado a Licenciatura, ou seja, tiveram uma 

formação pedagógica.  

Entre os que negaram a contribuição, alguns disseram que apesar de o curso ter 

sido de Licenciatura, não incluía prática ou era voltado para atuação no Ensino Médio. 

Outro fator de contribuição ou negação para os professores foi a alegação de que 

o curso era voltado para a pesquisa. Os que destacaram positivamente a contribuição do 

curso para a docência justificaram que todo professor tem que ser pesquisador. 

Os cursos de Pós-graduação, na opinião da maioria dos professores, 66%, 

contribuiu para a atuação como docente de Cursos Superiores de Tecnologia; mas 28% 

disseram que o curso não contribuiu.  

As explicações de quase todos esses professores para a não contribuição do 

curso para a docência foram que o curso era voltado para a área de conhecimento 

específico e não tinha disciplinas pedagógicas. Um único professor disse que o curso não 

contribuiu porque ele era totalmente voltado à pesquisa. 

As explicações dos professores para afirmar a contribuição do curso de Pós-

graduação, a princípio, foram as mesmas que negaram a contribuição: o curso tinha 
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disciplinas pedagógicas, era voltado à área específica de conhecimento e era voltado à 

pesquisa. Ainda houve professores cujo entendimento da contribuição foi o fato de o 

curso proporcionar prática ou porque os professores foram modelos de atuação. 

A maior parte desses professores entendeu que o curso contribuiu porque 

proporcionou formação pedagógica, que julgam ser um importante conhecimento para a 

boa atuação docente. Um dos professores que cursou uma Pós-graduação em Docência 

do Ensino Superior escreveu que o curso “deu nome e colocou nas caixinhas” o que ele 

já fazia como professor (78). 

A possibilidade de conhecer mais a respeito da área específica de formação 

também foi importante fator de contribuição dos cursos de Pós-graduação à docência. Os 

professores explicaram que este conhecimento é tão importante quanto o pedagógico e a 

possibilidade de aprofundá-lo nos cursos foi a maior contribuição para a docência.  

Outra explicação que apareceu em vários questionários foi a de que o curso 

proporcionou prática. Esta explicação é curiosa, pois não é comum que cursos de Pós-

graduação ofereçam oportunidade para a prática. Olhando mais de perto esses cursos, 

nenhum deles era voltado à Educação, mas para as áreas específicas de Direito, Gestão 

Ambiental, Eventos, Ciência da Computação e Turismo. Pode-se pensar que a prática 

alegada pelos professores diga respeito à prática profissional e não à docência 

propriamente dita. Apenas dois professores que fizeram Mestrado em Ciência da 

Computação e Turismo disseram explicitamente que os programas proporcionaram: 

“disciplinas de práticas de ensino” (52) e “prática docente nos estágios” (89). 

Houve ainda a justificativa para a contribuição do curso de Pós-graduação à 

docência o fato de o curso era voltado à pesquisa; esses professores entendem que a 

pesquisa seja parte da função docente.  

A questão do professor pesquisador parece ser, ao mesmo tempo, um ponto de 

convergência e de divergência entre os professores a respeito do quanto ela faz parte da 

atuação profissional docente. O curso com foco em pesquisa, para alguns professores, 

contribuiu com o trabalho docente, para outros docentes, não.  

André (2001) afirma que a pesquisa como um elemento essencial para a 

formação do professor é consenso na literatura educacional, mas a pesquisa como parte 

do trabalho docente passou a ganhar força na última década. A autora explica que vários 

movimentos que tratam da formação do professor pesquisador valorizam a articulação 

entre a teoria e a prática na formação, eles “reconhecem a importância dos saberes da 

experiência e da reflexão crítica na melhoria da prática” (P. 57). 

Ela também defende que é preciso explicitar a que pesquisa e a que professor 

está se referindo, pois há muitas interpretações a respeito do professor pesquisador: para 

alguns, é realizar um trabalho prático ou uma atividade de estágio; para outros, é coletar 
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e analisar dados; ou ainda desenvolver e implementar projetos ou ações na escola. 

Tantas formas de utilização do conceito de professor pesquisador, segundo a autora, 

pode fazer o conceito esvaziar-se. 

André afirma que ensino e pesquisa têm vários pontos de aproximação e 

distinção. Citando Charlot, a autora diz que o ensino é muito mais complexo do que a 

pesquisa, pois envolve questões de posicionamento político em contextos complexos e 

com metas a atingir; a pesquisa é analítica, com procedimentos rigorosos e sistemáticos 

com o objetivo de produzir conhecimento. Para a autora, não se pode atribuir à pesquisa 

poder que ela não tem: o de ditar regras para a prática docente, portanto, pesquisa e 

ensino exigem conhecimentos e habilidades diferentes. 

Quanto aos professores, a autora afirma que é preciso saber se eles terão 

condições de desenvolver pesquisa em seu dia a dia. Os professores de Cursos 

Superiores de Tecnologia, em sua grande maioria, não fazem pesquisa na Instituição 

onde trabalham, apenas 3 declararam que além da docência são pesquisadores, dos 

quais dois declararam trabalhar 30 horas e um 40.  

Entre os professores que afirmaram que os cursos de graduação e Pós-

graduação contribuíram para a docência nenhum deles se declarou pesquisador ou disse 

realizar pesquisa na Instituição onde trabalha. Estariam esses professores reproduzindo 

um discurso difundido na mídia acerca do professor pesquisador? A que pesquisa eles se 

referiam quando afirmaram que ela contribuiu para a formação docente? 

Outros dois professores disseram que os cursos de Pós-graduação contribuíram 

para a docência por causa dos professores e do jeito que eles ministravam suas aulas; 

um deles cursou Pós-graduação lato sensu em logística empresarial e outro Mestrado em 

Administração. Os dois professores reforçaram o que Igari (2010) diz a respeito da 

aprendizagem da docência vir da imitação de seus docentes. Entra aí a questão do 

“mestre modelo”, explicado por Ronca (2005) como uma fonte de inspiração para novos 

professores, em que eles “imitam” os mestres como uma primeira forma de 

aprendizagem da docência e como caminho da autonomia e independência de atuação. 

Aparentemente, a exigência de formação mínima em nível de Pós-graduação para 

professores do Ensino Superior tem razão de ser, pois a maior parte dos professores 

participantes desta pesquisa declarou que o curso de Pós-graduação contribui para a 

docência mais do que o curso de graduação.  

Além dos cursos de graduação e de Pós-graduação, os professores de Cursos 

Superiores de Tecnologia também fazem outros cursos com o objetivo de se 

aperfeiçoarem. Metade dos professores, 50%, participou de alguma atividade de 

formação continuada nos últimos dois anos, destes, dez declararam que a carga horária 

do curso foi de 360 horas, carga horária mínima de um curso de Pós-graduação lato 



72 

 

sensu. As cargas horárias declaradas pelos outros professores variaram de 8 horas à 80, 

mas não especificaram o tipo de curso. Ainda houve dois professores que declararam 

cursar mestrado e doutorado, respectivamente, como atividade de formação continuada. 

A maioria dos professores, 61%, declarou que a Instituição em que leciona 

promove cursos de formação continuada docente; enquanto 34% disseram que a IES não 

oferece nenhum programa. Das três Instituições onde os professores atuam, apenas uma 

não oferece possibilidades de formação continuada aos professores. Das outras duas, 

uma tem um programa de formação continuada bem estruturado e variado, além de 

oferecer bolsas de estudos em cursos que a Instituição não oferece; e a outra tem 

programa de bolsas de estudo para formação continuada e oferece cursos específicos de 

capacitação docente. 

Garcia (1999) diz que a Instituição Educativa precisa acolher os professores que 

ingressam na carreira docente, principalmente, nos primeiros anos. Esses programas 

oferecidos pelas faculdades também podem fazer esse papel acolhedor para os 

professores. 

Os professores, de maneira geral, reconhecem que a formação oferecida pela IES 

contribui para bem exercer a docência; 53% deles entendem que os cursos são uma boa 

fonte de aprendizagem da docência. 

Outras fontes de desenvolvimento profissional que os professores declararam 

como importantes, além dos programas, são colegas, alunos, livros, eventos e reuniões 

de planejamento. O quadro a seguir mostra os elementos que contribuem com o 

desenvolvimento profissional docente, em ordem de importância para os professores. 

 

Quadro 1: Fontes que contribuem com o desenvolvimento profissional docente 

1 A experiência e a prática profissional adquirida 
2 A observação atenta do desenvolvimento dos alunos com os quais trabalho 
3 A troca de ideias com os colegas no grupo de trabalho 
4 A formação escolar de base que recebi 
5 Consulta a livros e revistas especializadas 
6 As reuniões de planejamento da Instituição 
7 Minha experiência pessoal e familiar 
8 As orientações pedagógicas fornecidas em cursos 
9 A observação do comportamento dos colegas 
10 A participação em seminários e congressos sobre Educação 
11 Os cursos de atualização promovidos pela direção da Instituição 
12 As publicações voltadas para a Educação Superior 

Fonte: Questionário 
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 Os professores disseram que a experiência e a prática profissional adquirida em 

sala de aula foi o que mais contribuiu para seu desenvolvimento profissional.  Tardif 

(2002) explica que a prática e a experiência são bastante valorizadas pelos professores 

porque eles tendem a hierarquizar os saberes de acordo com a utilidade do saber. A 

experiência e a prática docente são aspectos do desenvolvimento profissional que têm 

destaque para Carlos Marcelo; aparentemente, para os professores da Educação 

Tecnológica também. 

A segunda fonte de desenvolvimento profissional docente foi a observação atenta 

do desenvolvimento dos alunos com os quais trabalham. A docência é uma atividade 

essencialmente de relações pessoais, sem interação entre professor e aluno, não há 

aprendizagem ou ensino. As relações interpessoais na sala de aula, segundo Placco 

(2002), possibilitam aprendizado e desenvolvimento a professores e alunos.  

A autora explica que as habilidades de relacionamento interpessoal e social são 

aprendidas e desenvolvidas no viver junto e dessa aprendizagem, ninguém sai igual; 

ocorrem mudanças de atitudes, de habilidades, e de valores de cada um, professor e 

alunos. Ela afirma que o confronto com si mesmo, com os outros e com mudanças na 

organização social têm papel fundamental no estabelecimento de relações entre o 

desenvolvimento social, emocional e cognitivos dos professores; esse confronto provoca-

o a repensar e reposicionar sua consciência de sincronicidade. 

Sincronicidade é definido pela autora como um processo interno que inclui um 

conjunto de componentes, chamados de dimensões (política, humano-interacional e 

técnica), que estão em processo de “co-concorrência” (p. 13), no qual a interferência em 

qualquer uma das dimensões afeta também as outras. 

O estudo de Fernandez (2006) mostrou que as situações positivas da docência 

apontados pelos professores estavam relacionadas aos alunos; destacaram-se: o 

reconhecimento dos alunos e da instituição, e os acertos nas práticas de sala de aula, 

gerando mudança de comportamento e aprendizagem. 

Esses dados indicam que o desenvolvimento profissional docente pode ser 

afetado pela relação que o professor estabelece com os alunos. Um tema que poderia 

ser aprofundado em futuros estudos é o da interação entre professores e alunos de 

Cursos Superiores de Tecnologia. 

A terceira fonte de desenvolvimento profissional docente para os professores foi a 

troca de ideias com os colegas no grupo de trabalho. Neste caso, a interação também 

está presente; o que muda são os envolvidos: outros professores ou colegas de trabalho 

nas empresas.  

 Para Fernandez (2006), as trocas com pares, tanto da academia, quanto da 

empresa onde trabalham são fontes importantes de desenvolvimento profissional; ela 
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afirma que espaços que privilegiem essas trocas na academia não são muito comuns, 

pois a maioria dos professores chega apenas no horário da aula. Como a maioria dos 

professores entrevistados possuem outra atividade profissional e carga horária semanal 

de trabalho maior do que 50 horas, pode-se pensar que eles também não tenham muito 

tempo de interagir com colegas professores. Aparentemente, eles têm mais 

possibilidades de trocas de ideias com colegas de suas empresas. 

Outra fonte de desenvolvimento relacionado aos colegas foi a nona segundo a 

preferência dos professores: a observação do comportamento dos colegas. A observação 

não deixa de ser uma forma de aprendizado de interação entre as pessoas, pois os 

professores podem ter alguma dimensão da sincronicidade alterada pela observação do 

comportamento de outros, sem necessariamente trocar ideia com essas pessoas. Assim 

como ele aprende observando os alunos, ele também aprende observando colegas 

professores. 

 A quarta fonte de desenvolvimento profissional docente declarada pelos 

professores foi a formação escolar de base que receberam. Isso pode ter dois 

entendimentos: que a escola proporcionou conhecimentos teóricos ou que a vivência com 

seus professores forneceu ideias de como lecionar. Ambos os entendimentos relacionam-

se com os escritos de Marcelo (2009) a respeito do desenvolvimento profissional docente 

iniciar ainda na escola. 

  A quinta fonte de desenvolvimento docente, consulta a livros e revistas 

especializadas, relaciona-se à fonte menos privilegiada pelos professores, as publicações 

voltadas para a Educação Superior. Fernandez (2006) diz que os professores 

entrevistados por ela consultavam essas fontes para buscar conteúdos para as aulas. 

Essa busca de conhecimentos é uma das formas que o professor tem de desenvolver-se 

profissionalmente, segundo o modelo de desenvolvimento profissional proposto por 

Garcia (1999): o modelo autônomo, em que o professor decide por si mesmo os 

conhecimentos necessários ao desenvolvimento. 

As reuniões de planejamento da Instituição foram a sexta fonte de 

desenvolvimento citada pelos professores entrevistados; ela se relaciona com as 

orientações pedagógicas fornecidas em cursos. As reuniões pedagógicas podem ser um 

espaço de desenvolvimento docente privilegiado por dois motivos: podem proporcionar 

momentos de troca de experiências profissionais entre os professores e possibilitam a 

ação de um coordenador (caso exista) como formador de professores. Segundo Geglio 

(2003), os momentos em que os professores do curso estão reunidos possibilitam que o 

coordenador faça o papel de mediador, interlocutor, orientador, propositor de ideias e 

investigador do grupo e com o grupo. 
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No entanto, essas oportunidades podem ser dificultadas pelas condições de 

trabalho dos professores; Fernandez (2006) afirma que essa era uma dificuldade dos 

professores entrevistados por ela. 

Pode-se questionar a respeito desse assunto: como realizar encontros 

sistemáticos de professores que trabalham em suas empresas em dois períodos do dia, 

manhã e tarde, por exemplo, e dão aula no período da noite? Haveria uma possibilidade 

de montar um horário que contemplasse uma equipe de professores e que não 

prejudicasse as outras atividades profissionais? 

As orientações podem acontecer de forma individual pelo coordenador de curso 

ou pela Direção da Instituição; fazê-las pode ser mais fácil do ponto de vista operacional 

porque não exige horários comuns. 

O sétimo fator de desenvolvimento, a experiência pessoal e familiar dos 

professores, também relaciona-se à questão interpessoal dos professores, em especial 

àquelas vivenciadas nos grupos mais primários de convivência;  as interações pessoais 

agem nas identidades das pessoas, modificando-as. A constituição da identidade está 

relacionada às vivências sociais e grupais, assim ela é resultado das interações e das 

relações interpessoais mais amplas (Silva, 2002 apud Placco, 2002). 

A participação em seminários e congressos sobre Educação foi a décima fonte de 

desenvolvimento na preferência dos professores entrevistados. Os eventos sobre 

Educação, de maneira geral, têm uma programação bastante extensa quanto ao número 

de apresentações; nem sempre essas apresentações são seguidas de discussões. 

Talvez isso explique a baixa classificação. 

 A décima primeira fonte de desenvolvimento profissional docente foi os cursos de 

atualização promovidos pela direção da Instituição. A maioria dos professores, 61%, 

declarou que a Instituição em que leciona promove cursos de formação continuada 

docente. Por que estariam esses cursos em tão baixa preferência? 

 As fontes de desenvolvimento profissional docente contribuem para o aprendizado 

da docência, pois ajudam o professor a conhecer e vivenciar os conhecimentos, as 

habilidades e as atitudes necessárias à atuação profissional. 

 

Conhecimentos, habilidades e atitudes necessárias à docência 

 

Cada profissão possui especificidades que a distinguem das outras; para os 

docentes atuantes em Cursos Superiores de Tecnologia participantes desta pesquisa ser 

bom professor é ter conhecimentos, habilidades e atitudes específicos para atuar na 

docência. 
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Quanto aos conhecimentos necessários à docência, Shulman (2005) os concebe 

como aquilo que os professores deveriam saber, fazer, compreender ou professar para 

transformar o ensino em algo mais que uma forma de trabalho individual para que seja 

considerada uma profissão prestigiada. 

Nas falas dos professores, foi possível encontrar quase todas as bases do 

conhecimento de Shulmam para o ensino: 1) conhecimento do conteúdo da disciplina; 2) 

conhecimento pedagógico ou didático geral; 3) conhecimento pedagógico do conteúdo; 4) 

conhecimento do currículo; 5) conhecimento dos alunos e da aprendizagem; 6) 

conhecimento dos contextos educacionais; e 7) conhecimento dos objetivos 

educacionais. Das sete postuladas pelo autor, foi possível encontrar seis. 

O conhecimento do conteúdo da disciplina diz respeito ao que o professor sabe a 

respeito da disciplina que ministra; este foi um conhecimento indicado por 45% dos 

professores como importante para ser bom professor. A ideia mais comum entre os 

professores é que o conteúdo da disciplina precisa ser dominado pelo professor 

responsável, este, por sua vez, precisa esmerar-se para se manter atualizado pelos mais 

variados meios, desde livros até colegas de trabalho. 

 A base de conhecimento mais citada pelos professores (47%) como necessário 

ao bom exercício da docência foi os conteúdos pedagógicos ou didáticos gerais, que 

dizem respeito às técnicas de planejamento, organização e condução de aula. Os 

professores dizem que um bom professor deve saber planejar a aula; explicar o conteúdo 

de forma clara e variada – nas palavras dos professores: “ensinar adequadamente” –; 

perceber os conhecimentos prévios dos alunos; avaliar de forma coerente; retomar os 

conteúdos quando necessário... 

Esses conteúdos são bastante valorizados pelos professores talvez em função de 

a maioria não ter tido esses conteúdos na graduação ou na Pós-graduação lato sensu. 

O conhecimento pedagógico do conteúdo relaciona-se com tornar um conteúdo 

passível de aprendizagem por outro, é a forma pessoal de compreender o conteúdo e 

torna-lo acessível ao aluno. Poucos professores, 4%, fizeram menção a esse tipo de 

conhecimento, mas os que o fizeram tinham muita clareza de que faz parte da docência. 

Esses professores dão especial atenção à etapa de transformação do conteúdo para que 

seja bem entendido pelo aluno. 

O conhecimento do currículo é o domínio de programas e de materiais que 

auxiliam a ação do professor. Apenas 1% dos docentes disse que para ser bom professor 

é preciso conhecer, além da disciplina, a proposta do curso em que leciona. Os dados 

indicam que os professores da Educação Tecnológica consideram importante conciliar o 

lugar da disciplina na proposta do curso, que orienta o perfil de formação. 
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O conhecimento dos alunos e da aprendizagem refere-se ao domínio das teorias 

a respeito do desenvolvimento e da aprendizagem. Nenhum professor relacionou este 

conhecimento como importante à docência. Apesar de os professores não mencionarem 

este conhecimento como importante, sabe-se que eles ajudam a planejar a aula, a 

adequar o conteúdo aos alunos e fazer com que atribuam significado às experiências 

escolares. 

 O conhecimento dos contextos educacionais diz respeito ao conhecimento do 

grupo de alunos e da aula, da gestão escolar, de formas de financiamento e das 

comunidades acadêmicas. O conhecimento da gestão escolar foi citado por 3% dos 

professores; eles disseram que conhecer o contexto educacional é importante para se 

adaptarem às novas condições de trabalho.  

Isso mostra que para a grande maioria, o ensino é um ato individual; falta uma 

visão do professorado com um coletivo profissional como propõe Imbernón (2009). 

 O conhecimento dos objetivos educacionais, dos valores e das bases filosóficas e 

históricas da educação apareceu na fala de apenas 1% dos professores, dizendo que 

para ser um bom professor é preciso conhecer os quatro pilares da educação: aprender a 

conhecer, aprender a fazer, aprender a viver junto e aprender a ser (Delors, 1996).  

Esses dados mostram o quanto é necessário uma formação pedagógica para 

esses docentes. Como se pretende que ajudem os alunos a se desenvolver e a se instruir 

na sociedade e na cultura se lhe falta uma base de pensamento filosófico, histórico, 

sociológico. 

 

As habilidades são o saber fazer algo, ou seja, colocar em prática um 

conhecimento que possibilite ao professor atuar na docência. Os professores julgaram 

importante a comunicação, principalmente, as relativas à apresentação do conteúdo. 

Ainda foram apontadas habilidades relativas ao dia a dia do trabalho, como organização 

pessoal, pontualidade, e uso de Tecnologias de Informação e Comunicação. 

A organização pessoal pode dizer respeito a quantidade de informação e de 

materiais disponíveis para uso do professor, ele precisa saber como selecionar e 

trabalhar com essas informações.  

O apontamento dos professores a respeito da pontualidade faz pensar de que 

pontualidade estariam os professores se referindo: da duração da aula ou da entrega de 

materiais para os alunos.  

Outra habilidade citada pelos professores foi a de usar Tecnologias de Informação 

e Comunicação (TIC). Esta habilidade pode estar relacionada com o aluno de hoje, que 

se utiliza dessas TIC para se comunicar com outros, se divertir e até aprender. 
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Os jovens nascidos entre o final dos anos 70 e início dos anos 90 são chamados 

de Geração Net, ou Net Generation, segundo Tapscott, Barnard e Khan (2007). Esses 

jovens diferenciam-se de seus pais (Baby-boomers) em seu modo de brincar, de se 

comunicar, de aprender e até de pensar; muito em consequência da intensa relação com 

a tecnologia desde seu nascimento – eles não conseguem imaginar um mundo sem 

internet ou sem celular. Para eles, a tecnologia é algo a que eles têm direito. 

Segundo os autores, essa geração é marcada por cinco características: 

velocidade, liberdade, abertura, autenticidade e diversão. A comunicação rápida e em 

tempo real entre várias pessoas do mundo todo a com que os jovens entendam isso 

como um fato normal, corriqueiro.  

A liberdade pode ser exemplificada pelo telefone celular e mecanismos de busca 

(Google) que representam liberdade física e intelectual, respectivamente – com o celular, 

qualquer um pode ser encontrado em qualquer lugar a qualquer tempo; já os 

mecanismos de busca oferecem um “método totalmente novo de navegar e de saciar a 

curiosidade intelectual dos jovens” (p. 169).  

A abertura representa a possibilidade de dividir arquivos de músicas, filmes, 

textos, programas de TV e opiniões – esses jovens gostam de compreender e de serem 

compreendidos pelo outro.  

A autenticidade complementa a característica anterior; o melhor exemplo são os 

blogs em que os jovens escrevem diários eletrônicos disponibilizados na internet para 

quem quiser lê-los. Nos blogs pode-se saber o que pensam, do que gostam, como se 

relacionam com o mundo a sua volta.  

Quanto à diversão, os autores escrevem que os jovens atribuem um valor de 

entretenimento a suas atividades. Enfim, a geração net possui grande experiência no uso 

das TIC.  

Estariam os professores acreditando que se eles utilizassem as Tecnologias de 

Comunicação e Informação os alunos aprenderiam de forma mais significativa? 

 

As atitudes necessárias à docência tiveram destaque na fala dos professores, 

juntamente com os conteúdos. As atitudes que mais apareceram para o bom exercício do 

magistério foram a paciência, a dedicação, o comprometimento e o dinamismo. Muitos 

professores disseram que um bom professor deve ter paciência; só não explicaram 

paciência para que. Seria para lidar com os alunos, cujas características são 

desafiadoras aos professores? Seria paciência para lidar com a Instituição, com a 

burocracia e com as condições de trabalho? Paciência para lidar com o desgaste da 

profissão docente, de professores que trabalham o dia inteiro antes de entrar em sala de 

aula? 
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Do mesmo jeito, a dedicação e o comprometimento apareceram bastante nas 

falas dos professores; essas atitudes poderiam estar relacionadas ao compromisso de 

ensino de uma formação profissional aos alunos, função entendida pelos professores dos 

Cursos Superiores de Tecnologia.  

A dedicação pode estar relacionada a outra questão apontada pelos professores 

para o bom exercício da docência: ter tempo para trabalhar fora da sala de aula. A 

docência requer planejamento anterior, assim como trabalho posterior à sala de aula, o 

que exige tempo para execução. 

O dinamismo também aparece como uma atitude necessária ao bom exercício 

profissional docente, o qual pode estar relacionado a enfrentar as múltiplas atuações 

profissionais ou ter uma atuação dinâmica em sala de aula. 

Outras atitudes que apareceram nas falas dos professores foram: humildade, 

otimismo, perseverança, ética, sensibilidade, flexibilidade, e paciência. A humildade, 

segundo a fala dos professores diz respeito ao reconhecimento de que o professor não 

sabe tudo e que precisa estar aberto a novos conhecimentos. O otimismo e a 

perseverança dizem respeito a não desistir diante de uma dificuldade, por exemplo, 

quando o aluno não consegue aprender. A ética relaciona-se com ser modelo para os 

alunos, de acordo a fala de um dos professores. A flexibilidade e a sensibilidade referem-

se ao trato com o aluno no dia a dia da sala de aula: ser flexível para lidar com as mais 

diversas situações com os alunos; a sensibilidade é para perceber se os alunos estão 

aprendendo.  

 

5.3 As necessidades formativas dos professores 
 

A necessidade é entendida por vários autores como motivadora de uma ação: 

Nuttin (1980 apud Rodrigues, 1996), Rousson e Boudineau (1981 apud Rodrigues, 1996) 

e Kaufman e Herman (1991 apud Rodrigues, 1996). Porém, eles discordam quanto ao 

conceito. Nuttin entende que uma necessidade é um resultado motivacional do sujeito 

que o orienta para um estado desejado; para Rousson e Boudineau a necessidade é a 

expressão de um projeto para satisfazer um problema ou desejo; já Kaufman e Herman 

entendem que uma necessidade é a lacuna entre o que deveria ser o que é de fato.  

Autores como Imbernón (2004) e Marcelo (2009) alegam que a formação 

continuada deve ser relacionada com o que o professor sente falta de saber. A análise 

das necessidades formativas de um grupo profissional permite que se planejem 

estratégias de formação mais adequadas ao desenvolvimento profissional.  
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É no trabalho que o professor percebe as necessidades de formação. Segundo 

Barbier e Lesne (1986 apud Rodrigues, 2006) a análise das necessidades de formação 

começa na identificação dos problemas percebidos pelos professores em seu trabalho. 

No contexto de formação continuada de professores, a necessidade de formação 

é entendida como algo que faz falta ao docente e que pode ser adquirido em um 

processo de formação. 

Quando se elabora um programa de formação docente por alguma instância de 

poder (diretoria, coordenação ou governo) sem a participação dos professores fica 

subentendido que os professores não detêm um conhecimento, ou seja, alguém diz o que 

faz falta a outro. Nesse caso, as necessidades são determinadas exteriormente ao sujeito 

e oferecidas a ele com o objetivo de resolver algum problema.  

Rodrigues (2006) explica que a análise de necessidades formativas nesta 

perspectiva estaria a serviço da formação como atividade preparatória para a ação, como 

mostra a figura a seguir: 

 

Figura 3: Análise das necessidades de formação a serviço da formação como 

atividade preparatória para a ação 

 

Fonte: Rodrigues (2006, p. 114) 

 

A crítica que a autora faz a essa perspectiva é que a formação pode não fazer 

sentido ao professor por ser diferente do que ele julga estar precisando naquele 

momento.  

A análise de necessidades formativas precisa ter origem no trabalho do professor, 

quando percebe suas dificuldades e pode contribuir com o planejamento de uma 

formação contínua que possa melhorar sua ação.   

Rodrigues e Esteves (1993) apontam duas vertentes em programas de formação 

docente que levam em conta a análise de necessidades. Na primeira perspectiva, o ponto 

de partida é conhecer os interesses e as dificuldades dos professores para que o 

programa seja elaborado segundo a realidade dos docentes; essa medida pode diminuir 

as resistências dos professores em relação a formação, assim como pode ajudar a 

adaptar os professores às políticas de uma Instituição. 

Análise de 
necessidades 

Formação Trabalho 
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Na segunda perspectiva, o formador busca atender os interesses e expectativas 

dos professores; o formador é um mediador que ajuda os docentes na conscientização 

de suas necessidades. 

As autoras explicam que na primeira abordagem, a análise de necessidades 

formativas é entendida como uma função social, enquanto na segunda, a função das 

necessidades é pedagógica, entendendo o professor como sujeito de sua própria 

aprendizagem. 

Estudos a respeito de necessidades formativas ainda são raros no Brasil. Entre os 

anos de 1999 e 2009, foram encontradas 23 teses e dissertações no Banco de Teses da 

Capes, dos quais apenas um estudou as necessidades formativas do professor do 

Ensino Superior. Camargo (2006) procurou identificar se os professores do Curso de 

Ciências Contábeis da Universidade Estadual de Ponta Grossa tiveram algum tipo de 

formação inicial ou preparação prévia para a docência; diagnosticar quais eram as 

necessidades de formação dos professores; e coletar junto aos professores, alunos e 

egressos do curso as sugestões para suprir as necessidades identificadas. 

O pesquisador ouviu 18 professores de disciplinas específicas do curso de 

Bacharelado em Contabilidade, em quatro grupos focais, com número de integrantes 

variável de três a cinco pessoas, e fez três entrevistas individuais. Ele também enviou 

1.686 questionários a alunos e egressos do curso, dos quais obteve resposta de 752. 

Dos 18 professores ouvidos, dez tiveram algum tipo de preparo pedagógico antes 

de começar a ministrar aulas; destes, apenas um recebeu formação oferecida pela 

Universidade Estadual de Ponta Grossa, os demais buscaram a formação por iniciativa 

própria em cursos de especialização e cursos de curta duração. 

As necessidades de formação indicadas pelos professores e alunos foram 

agrupadas em três: a) necessidades de formação relacionadas a aspectos do 

conhecimento técnico; b) necessidades de formação relacionadas a aspectos do 

conhecimento didático-pedagógico; e c) necessidades de formação relacionadas a 

aspectos comportamentais de cada professor. 

As sugestões de professores e alunos para suprir as necessidades identificadas 

abrangem desde a formação dos professores até questões relacionadas a infraestrutura 

do curso ou da Universidade. 

As necessidades de formação encontradas nas falas dos professores de Cursos 

Superiores de Tecnologia correspondem ao agrupamento de Camargo (2006): a) 

necessidades de formação relacionadas a aspectos do conhecimento didático-

pedagógico; b) necessidades de formação relacionadas a aspectos técnicos; c) 

necessidades de formação relacionadas a aspectos comportamentais. Além desses 

grupos, foram encontrados também outros três grupos de necessidades: d) necessidade 
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de titulação em cursos de Pós-graduação; e) Necessidade formativa de pesquisa; e f) 

necessidades formativas de conhecimento do conteúdo da disciplina. O gráfico a seguir 

mostra as necessidades formativas dos professores da Educação Tecnológica. 

 

Gráfico 6: Necessidades formativas de professores da Educação Tecnológica 

 

 

 

Fonte: Questionário 

 

As necessidades formativas de conhecimento didático-pedagógico foram as mais 

encontradas nas falas dos professores: 30%. Assim como os entrevistados por 

Fernandez (2006), os docentes da Educação Tecnológica valorizam esse conhecimento. 

Neste grupo, estão incluídos conhecimentos específicos da didática, como planejamento 

de aula, metodologias de ensino, bom uso da lousa, equilibrar teoria e prática, incitar a 

reflexão nos alunos...   

Os professores participantes desta pesquisa entendem que a formação 

pedagógica é uma forma de se preparar para a docência. Eles consideram que a 

docência exige preparo anterior à sala de aula. Para os professores entrevistados por 

Fernandez (2006), a formação pedagógica é entendida como uma forma de diminuir a 

quantidade de erros e de dúvidas em sala de aula, além de representar possibilidade de 

troca de experiências.  

Dentre os conhecimentos didáticos, o que mais apareceu nas falas dos 

professores foi a avaliação; os professores querem saber mais a respeito de como avaliar 
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seus alunos, quais as técnicas possíveis, como definir critérios de avaliação,  e como 

realizar avaliação formativa. 

Um dos descritores da profissionalidade docente escrito por Roldão (2007) é 

possuir um saber distintivo de outras profissões; este saber seria o ensino, ou seja, 

transformar uma informação em conhecimento possível de ser aprendido por alguém. 

Para isso é preciso realizar o raciocínio pedagógico explicado por Shulman: 

compreensão, transformação, instrução, avaliação, reflexão e nova compreensão. 

Apenas a compreensão do assunto a ser ensinado não diz respeito diretamente ao 

conhecimento pedagógico, todos os passos restantes precisam de conhecimentos 

didáticos para serem feitos. Assim, pode-se dizer que a didática seria o conhecimento 

específico do professor que a distingue de outras profissões.  

O segundo grupo de necessidades encontrado foi o de titulação em cursos de Pós-

graduação, 23%. Os professores disseram precisar de cursos de Mestrado e de 

Doutorado. Aparentemente, essa necessidade pode dizer respeito à avaliação de cursos 

de graduação para fins de autorização e reconhecimento, cujos documentos determinam 

notas referentes à porcentagem do corpo docente com diploma de Pós-graduação stricto 

sensu. O quadro a seguir mostra a nota atribuída pelo Inep segundo a porcentagem de 

Mestres e Doutores. 

Quadro 2: Nota segundo a porcentagem de Mestres e Doutores 

Nota Autorização Reconhecimento 

5 Quando pelo menos 60% dos docentes 
previstos para o primeiro ano do curso têm 
titulação obtida em programas de Pós-
graduação stricto sensu e pelo menos 30% 
do total dos docentes é de doutores. 

Quando pelo menos 60% dos docentes 
do curso têm titulação obtida em 
programas de Pós-graduação stricto 
sensu e, destes, pelo menos 50% são 
doutores. 

4 Quando entre 45% (inclusive) e 60% 
(exclusive) dos docentes previstos para o 
primeiro ano do curso têm titulação obtida 
em programas de Pós-graduação stricto 
sensu e pelo menos 22,5% do total dos 
docentes é de doutores. 

Quando pelo menos 60% dos docentes 
do curso têm titulação obtida em 
programas de Pós-graduação stricto 
sensu e, destes, pelo menos 30% são 
doutores. 

3 Quando pelo menos 30% dos docentes 
previstos para o primeiro ano do curso têm 
titulação obtida em programas de Pós-
graduação stricto sensu e pelo menos 15% 
do total dos docentes é de doutores. 

Quando pelo menos 30% dos docentes 
do curso têm titulação obtida em 
programas de Pós-graduação stricto 
sensu. 

2 Quando pelo menos 30% os docentes 
previstos para o primeiro ano do curso têm 
titulação obtida em programas de Pós-
graduação stricto sensu e menos de 15% do 
total dos docentes é de doutores. 

Quando de 15% a 29% dos docentes do 
curso têm titulação obtida em programas 
de Pós-graduação stricto sensu. 

1 Quando menos de 30% dos docentes 
previstos para o primeiro ano do curso têm 
titulação obtida em programas de Pós-
graduação stricto sensu, ou pelo menos um 
docente tem apenas graduação. 

Quando menos de 15% dos docentes do 
curso têm titulação obtida em programas 
de Pós-graduação stricto sensu, ou pelo 
menos um docente tem apenas 
graduação. 

Fonte: Inep (2010) 
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As Instituições, na intenção de obter a nota máxima, solicitam aos professores que 

façam cursos de Mestrado ou Doutorado. O professor, por sua vez, sente que falta 

titulação em sua formação.  

Os dados coletados apontam para o entendimento de que a Pós-graduação, além 

de fornecer a titulação necessitada pelos professores, também pode formá-lo para a 

docência. 

É interessante notar que os professores dizem necessitar de titulação, mas poucos 

a colocam como uma característica do bom professor. Estariam eles achando que a 

titulação não contribuiria para a boa execução do ensino? Se fosse este o caso, a 

intenção de fazer Mestrado ou Doutorado estaria relacionada apenas à possibilidade de 

aumentar a renda mensal? 

O terceiro grupo de necessidades formativas diz respeito aos conhecimentos 

específicos do conteúdo a ser lecionado, 21%. Como já foi dito, o professor precisa, 

primeiramente, conhecer o conteúdo da disciplina que irá ministrar, pois sem ele, não há 

ensino. Esta necessidade está relacionada com a concepção da profissão docente que 

eles têm. Como parte dos professores disse, a docência é uma possibilidade de 

atualização constante e aprendizado contínuo.  

Nos dias de hoje, na era da informação, com a rapidez das informações, esta 

necessidade parece ser mais urgente, pois a cada dia novas informações são despejadas 

nos meios de comunicação, fazendo com que fique cada vez mais difícil acompanhar os 

novos conhecimentos.  

O quarto grupo são as necessidades formativas de aspectos comportamentais: 

12%. Neste grupo foram incluídos: dinamismo, organização, flexibilidade, adaptabilidade, 

compreensão, dedicação e paciência; esta última foi a que mais apareceu nas falas dos 

professores.  

As necessidades de formação relacionadas a aspectos técnicos são o quinto grupo 

(9%) e dizem respeito às técnicas que os professores entendem ser importantes: lidar 

com pessoas, técnicas de apresentação e lidar com Tecnologias de Informação e 

Comunicação (TIC).  

Se por um lado, as TIC são desafios à docência, por outro, aparecem tanto como 

uma forma de segurança para o professor, quanto um meio de deixar a aula mais 

interessante para o aluno. Ao mesmo tempo, deixar as aulas mais dinâmicas fazem com 

que o professor tenha de reorganizar a aula, tirando-o da conhecida “zona de conforto”.  

Outro desafio aos professores que as TIC proporcionam diz respeito a Educação a 

Distância (EaD); essa modalidade de ensino ainda gera muitas dúvidas. Os professores 

da Educação Tecnológica dizem que uma das necessidades de formação é aprender a 

organizar a aula nessa modalidade de ensino. A definição de Ensino a Distância é, 
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segundo o Decreto 5.662 de 19 de dezembro de 2005, uma modalidade educacional na 

qual a mediação didática-pedagógica ocorre com a utilização de meios e tecnologias de 

informação e comunicação.  

Soffner (2010), explica que a Educação a Distância, no Brasil, tem seus primeiros 

registros em 1923, na Fundação Roquette Pinto, com a fundação da primeira rádio 

brasileira, a Rádio Sociedade do Rio de Janeiro, caracterizada como rádio educativa, que 

mais tarde se transformou na Rádio MEC. Desde a década de 1920, foram várias as 

ações de EaD realizadas no Brasil pelas mais diversas Instituições: Instituto Monitor, em 

1939; Instituto Universal Brasileiro, em 1941; Sistema Nacional de Aprendizagem 

Comercial – SENAC, em 1947; Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais – INPE, em 

1967; Fundação Roberto Marinho e Fundação Padre Anchieta, em 1978; a Universidade 

de Brasília (UnB), em 1979; Universidade Federal do Mato Grosso, em 1995... 

Podem-se oferecer cursos a distância nos mais diferentes níveis da educação: 

Cursos de Extensão, Graduação, ou Pós-graduação. No que se refere a oferta de cursos 

de graduação, a LDB/96 estabelece que eles podem ser oferecidos na modalidade 

presencial ou a distância. A Portaria 4.059, de 10 de dezembro de 2009, autoriza a oferta 

de 20% da carga horária total dos cursos de graduação de forma não presencial ou a 

distância; das três Instituições onde os professores dos Cursos Superiores de Tecnologia 

trabalham, apenas uma não utiliza este recurso nos cursos de graduação. 

Por isso, a necessidade de formação para organizar aula na modalidade a 

distância sentida pelos professores entrevistados tem razão de ser. 

O sexto grupo de necessidade de formação encontradas nas falas dos professores 

é formação para a pesquisa, 3%. Como já tratado, é preciso saber de que pesquisa está 

se falando e como conciliá-la à docência (André, 2001). 

Para um dos professores, a pesquisa é uma possibilidade de publicação de 

artigos, um dos critérios de avaliação docente. Os documentos de avaliação de cursos do 

Inep atribuem notas à média de publicações do corpo docente nos últimos três anos, ou 

seja, a “produtividade dos professores”, como diz Garcia (1999, p. 244). 

Garcia e André concordam a respeito do maior prestígio da pesquisa em relação à 

docência; é mais importante ser pesquisador do que professor. Garcia ainda 

complementa que não há relação entre produção acadêmica e qualidade docente, mas 

como os professores são avaliados em função da produção, é possível que uma 

docência medíocre seja compensada se o professor for bom pesquisador; caso contrário, 

o bom professor sem publicação não tem reconhecimento institucional ou prestígio social. 

Houve ainda algumas necessidades de formação que foram categorizadas como 

outras: tempo, dinheiro, incentivo emocional e experiência de mercado. O tempo 

relaciona-se tanto a disponibilidade de realização das atividades docente como preparo 
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de aula e correção de trabalhos, quanto a disponibilidade de realização de programas de 

desenvolvimento profissional, inclusive Pós-graduação. 

O dinheiro está relacionado com os custos oriundos de programas e fontes de 

desenvolvimento profissional docente: cursos de aperfeiçoamento e de Pós-graduação, 

assim como bibliografia a respeito do tema, participação em eventos... 

O incentivo emocional parece estar relacionado com a motivação para a realização 

de cursos e participação em eventos; aparentemente, espera-se que essa motivação 

venha da Instituição, principalmente na questão financeira durante o desenvolvimento 

profissional ou depois de concluído o curso de Pós-graduação. 

AS IES incentivam que se façam cursos de Pós-graduação, em especial os stricto 

sensu, mas depois de concluídos a remuneração tende a se manter a mesma. Uma 

possibilidade de mudança dessa realidade sobre a qual se fala é a existência de um 

plano de carreira, no entanto, sua existência não quer dizer que a promoção ocorreria de 

forma automática. 

Ainda nesta categoria de outros, tem-se a necessidade de experiência de mercado 

para que possa melhor relacionar a teoria e a prática, assim como colocar o aluno em 

contato mais estreito com o dia a dia da profissão. Essa é uma preocupação genuína dos 

professores de Cursos Superiores de Tecnologia, pois o trabalho desse docente é 

ensinar uma profissão que possibilite ao aluno ter uma carreira que mude sua condição 

de vida. 
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6. DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL DE DOCENTES DE CURSOS 
SUPERIORES DE TECNOLOGIA  

 

Este trabalho teve como foco o desenvolvimento profissional de docentes 

atuantes em Cursos Superiores de Tecnologia. Os objetivos foram: conhecer quem são 

os professores que atuam nesses cursos; como ingressaram na docência; quais suas 

concepções sobre a profissão docente; quais as fontes que consideram mais importantes 

e quais as necessidades de formação percebidas por eles. 

O desenvolvimento profissional docente é entendido como um processo de longo 

prazo que envolve vários fatores, entre os quais a formação permanente, o salário, a 

demanda do mercado de trabalho, a carreira e as condições de trabalho na Instituição. 

Para atingir os objetivos propostos, foi realizada uma pesquisa do tipo survey, 

com 101 professores atuantes em Cursos Superiores de Tecnologia em três Instituições 

de Ensino Superior (IES) da cidade de São Paulo. Os professores participantes desta 

pesquisa foram aqueles que aceitaram preencher o questionário. 

As IES foram escolhidas em função de suas especificidades: a primeira foi uma 

das primeiras a oferecer Cursos Superiores de Tecnologia em São Paulo; a segunda IES 

já era reconhecida pela oferta de cursos de Bacharelado e passou a oferecer Cursos 

Superiores de Tecnologia no final dos anos 1990; a terceira é uma IES recente que 

oferece mais Cursos Superiores de Tecnologia do que outro tipo de curso. 

A maioria dos professores é do sexo masculino (65%), tem entre 30 e 49 anos 

(75%) e tem até dois filhos (45%).  

Em relação a formação acadêmica, 37% fez algum curso técnico de nível médio, 

todos fizeram graduação, 70% concluiu especialização lato-senso, 49% é mestre e 5% 

concluiu o doutorado. A maior parte dos professores não teve formação pedagógica 

formal: 67% cursaram Bacharelados ou Cursos Superiores de Tecnologia. Entre os 

Bacharelados, o que mais apareceu foi o de Administração; a área de Pós-graduação lato 

senso também seguiu essa área: os cursos de gestão foram os que mais apareceram. 

Parte dos professores (30%) não cumpre a titulação mínima de Pós-graduação 

Lato senso, determinada pelo MEC no Ofício Circular do MEC/Inep nº. 75, de 2010. Para 

permaneceram na docência, os professores deverão providenciar essa titulação. Das três 

IES em que esses professores trabalham, duas já estão oferecendo bolsas de estudo em 

cursos de Pós-graduação em Docência do Ensino Superior da própria Instituição; uma 

delas está elaborando o programa de especialização na modalidade de Ensino a 

distância para formar professores da IES que atuam no interior do estado de São Paulo. 

A maioria dos professores tem renda mensal entre R$ 3.060,00 a R$5.100,00 

(41%) e declararam exercer outra atividade profissional (68%).  
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A maioria dos docentes trabalha entre 11 e 30 horas semanais no magistério 

(54%) e 38% declararam que não exercem outra atividade além da docência. Este dado 

sugere que a muitos entrevistados exercem somente a docência como atividade 

profissional. Entre as profissões declaradas, a mais frequente foi a de consultor; esta 

atividade parece combinar com a docência pela flexibilidade de horários das duas 

atividades.  

Somando as cargas horárias declaradas pelos professores no magistério e fora 

dele, tem-se que a grande parte (28%) trabalha mais de 50 horas semanais, destes, a 

maior parte (24%) trabalha mais horas fora do magistério do que nele. Para esses 

professores, seria a docência uma atividade apenas para aumentar a renda familiar? 

Os professores são majoritariamente contratados com carteira de trabalho 

assinada, os chamados celetistas (59%). Dos outros tipos de contrato, o mais comum 

(21%) é o tipo pessoa jurídica, em que o professor possui uma empresa e, para cada 

trabalho realizado, emite Nota Fiscal de Serviços. A variação dos tipos de contrato faz 

com que os professores tenham direitos diferentes, como férias e 13º salário. 

Os professores, em sua maioria, possuem tempo de experiência profissional fora 

do magistério maior do que o tempo no magistério: 39% atuam como docente entre 5 e 

10 anos, e 36% atua entre 11 e 20 anos. No geral, os professores já atuavam em uma 

profissão ante de ingressarem na carreira docente. 

A maioria dos professores (64%) atua no magistério há mais de cinco anos e um 

terço ingressou no magistério há menos tempo, ou seja, 33% está no início da carreira 

docente. Segundo Garcia (1999), este é o período em que os professores aprendem mais 

rapidamente a respeito da docência, assim, esta é uma fase de extrema importância que 

pode gerar muitas possibilidades de desenvolvimento profissional docente. Por isso, o 

autor sugere um programa de formação docente para os primeiros três anos de profissão. 

O ingresso na docência para a maioria dos professores foi incentivado por 

terceiros: professores de escola, de graduação, de Pós-graduação, ou colegas de 

trabalho. Porém, uma porcentagem considerável alegou que sempre quis ser professor; 

destes encontrou-se que a maior parte também não tinha Licenciatura. Assim, fica a 

dúvida a respeito da escolha profissional desses professores quando tiveram de optar por 

um curso superior. Se sempre quiseram ser professores, por que não fizeram um curso 

de licenciatura?  

A grande maioria dos professores (71%) atua em mais de um curso de graduação, 

entre eles Bacharelados e Licenciaturas; as disciplinas ministradas pelos entrevistados, 

em geral, são de conhecimento específico à profissão dos cursos. 
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Para esses professores, a docência é entendida como: mediação do 

conhecimento; transmissão do conhecimento; uma missão; realização pessoal; e 

possibilidade de aprendizado contínuo. 

A mediação do conhecimento é entendida como fazer aprender alguma coisa a 

alguém, segundo Roldão (2005). Os professores entendem que ser professor é facilitar a 

aprendizagem do aluno, incentivando-o a refletir sobre conceitos e a questionar as 

práticas. 

Parte dos professores entende que a função da docência é transmitir o 

conhecimento profissional para que seus alunos possam exercer a profissão escolhida da 

melhor forma possível; eles entendem que devem formar bons profissionais para o 

mercado de trabalho e, consequentemente, melhorar a sociedade. 

Uma parte dos professores entende a docência como missão de vida para ajudar 

o próximo; essa visão pode explicar a satisfação encontrada nas falas dos professores a 

respeito da profissão, ainda que os salários não sejam tão altos.  

Tal entendimento pode enfraquecer a profissionalização docente, pois pode não 

ajudar eventuais negociações a respeito de melhoria das condições de trabalho dos 

docentes, além de revelar uma percepção pouco profissional da docência, já que em 

lugar de conhecimentos específicos seria suficiente boa vontade para “passar” o 

conhecimento aos alunos. 

Ainda há os professores que concebem a docência como realização pessoal; o 

magistério traz satisfação. Esses professores com mais de 40 anos, talvez tenham 

encontrado no magistério o prazer que não tiveram em sua outra profissão. 

Outra concepção presente nos questionários é de que a docência é uma profissão 

que possibilita o aprendizado constante do professor, pois este precisa estar sempre 

atualizado em relação aos conhecimentos dos conteúdos específicos e pedagógicos. 

Nas respostas dos professores, há uma valorização dos alunos; é por eles que os 

docentes procuram se desenvolver profissionalmente. Os docentes procuram formar bem 

o aluno para que ele tenha sucesso no mercado de trabalho. A atualização constante de 

informações da área de conhecimento e do mercado de trabalho também é uma 

preocupação constante dos professores; eles afirmam que informações atualizadas 

preparam melhor o aluno para o mercado de trabalho.  

Para os professores da Educação Tecnológica a contribuição da graduação para 

o preparo da docência é dividida. Os que entendem que a graduação contribuiu com a 

docência dizem que o curso possibilitou conhecimento do conteúdo, por isso, eles são 

capazes de serem professores nos dias de hoje. Os que entendem que a graduação não 

contribuiu afirmam que foi por falta de disciplinas que abordassem uma formação 

pedagógica.  
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Os cursos de Pós-graduação, para a maioria dos professores, contribuíram para o 

preparo docente. Entre os que afirmam a contribuição do curso, os motivos foram que o 

curso: tinha alguma disciplina voltada para a didática, possibilitou mais conhecimento na 

área de conhecimento específica ou porque era voltado à pesquisa. 

Esses mesmos motivos foram apontados para negar a contribuição dos cursos: 

eram voltados à pesquisa, ou eram centrados no conhecimento específico, ou não tinham 

disciplinas voltadas à didática. 

Além dos cursos de graduação e de Pós-graduação, os professores também 

fazem cursos para se aperfeiçoarem; metade dos entrevistados fez algum curso de 

formação continuada nos últimos dois anos (2009 e 2010), com carga horária variável de 

8 a 80 horas.  

Entre as fontes de desenvolvimento profissional docente, a mais citada pelos 

professores é a prática do dia a dia, seguida da observação atenta do desenvolvimento 

dos alunos com os quais trabalham, e a troca de ideias com os colegas no grupo de 

trabalho. Outras fontes de desenvolvimento profissional docente apontadas pelos 

entrevistados foram: a formação escolar de base; consulta a livros e revistas 

especializadas; as reuniões de planejamento da Instituição; as experiências pessoais e 

familiares; as orientações pedagógicas fornecidas em cursos; a observação do 

comportamento dos colegas; a participação em seminários e congressos sobre 

Educação; os cursos de atualização promovidos pela direção da Instituição; e as 

publicações voltadas para a Educação Superior. As fontes de desenvolvimento 

profissional possibilitam aos professores diversos conhecimentos, habilidades e atitudes 

necessárias à docência. 

Na perspectiva de Shulman (2005), os conhecimentos mais importantes para os 

professores entrevistados são o conhecimento pedagógico ou didático geral e o 

conhecimento do conteúdo da disciplina. Outros conhecimentos citados são: 

conhecimento pedagógico do conteúdo; conhecimento do currículo; conhecimento dos 

contextos educacionais; e conhecimento dos objetivos educacionais. O único 

conhecimento postulado por Shulman que não foi encontrado é o conhecimento dos 

alunos e da aprendizagem. Esta informação, de certa forma, é contraditória, pois os 

professores, ao mesmo tempo que dizem se desenvolver observando o aluno, não 

mencionam que buscam conhecer a respeito do aluno e da sua aprendizagem. 

A habilidade mais importante para os professores é saber comunicar-se de forma 

clara. Outras habilidades citadas são a de organização pessoal e o uso das tecnologias 

de comunicação e informação (TIC). A organização significa que o magistério exige 

preparo anterior à sala de aula, principalmente no que diz respeito a planejar a aula. 

Saber usar as tecnologias de comunicação e informação é uma importante habilidade 
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nos dias de hoje, em que as novas tecnologias possibilitaram que qualquer pessoa tenha 

acesso às informações disponíveis. 

As atitudes necessárias à docência para esses professores são: paciência, 

dedicação, comprometimento e dinamismo. A paciência foi a atitude que mais apareceu 

nas falas dos professores; - estaria a paciência relacionada com os alunos, com a 

Instituição, ou com os colegas? 

A principal necessidade de formação percebida pelos professores de cursos 

Superiores de Tecnologia relaciona-se com a aquisição de conhecimento didático-

pedagógico, entendendo-a como uma forma de se prepararem para a docência. Dentre 

os conhecimentos didáticos, o que eles sentem mais falta é do conhecimento de 

processos avaliativos, como realizá-los de forma justa e com quais instrumentos. 

A segunda necessidade mais sentida pelos professores é a de titulação em nível 

de Pós-graduação stricto senso, de Mestrado e de Doutorado. Essa necessidade pode 

ser reflexo da cobrança das Instituições que aspiram melhorar as notas dos cursos de 

graduação avaliados pelo Inep, se se aumentarem o número de Mestres e Doutores. 

A necessidade de conhecimento específico do conteúdo aparece como o terceiro 

grupo de necessidades formativas; este grupo relaciona-se com o entendimento dos 

docentes de que na docência eles se mantêm sempre atualizados. 

Também foram mencionadas necessidades formativas relacionadas a aspectos 

comportamentais, como dinamismo, flexibilidade, adaptabilidade, compreensão, 

dedicação e paciência; isso mostra que essas atitudes podem ser aprendidas pelos 

professores. 

O quinto grupo de necessidades formativas foram as relacionadas a aspectos 

técnicos de como lidar com pessoas, como escrever na lousa, como apresentar bem os 

conteúdos e como utilizar as diferentes ferramentas de tecnologia de comunicação e 

informação, principalmente as que se relacionam com aulas a distância. 

Também surgiu, nas respostas dos professores, necessidade de formação para a 

pesquisa. Esta necessidade é interessante, pois os que disseram senti-la não são 

pesquisadores em suas Instituições. De que pesquisa estariam os professores falando? 

Ainda houve algumas necessidades categorizadas como outras: necessidade de 

tempo, de dinheiro, incentivo emocional e experiência de mercado. Essas necessidades 

não são exatamente de formação, mas certamente contribui com ela. 

Os dados coletados nesta pesquisa têm diferenças e similaridades com o que 

Garcia (1999) escreve a respeito do desenvolvimento profissional do docente do Ensino 

Superior na Espanha.  
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Atividades do professor do Ensino Superior 

 

O autor explica que as principais atividades tradicionalmente atribuídas aos 

professores do Ensino Superior são as de ensino e de investigação, além de realizarem 

outras tarefas relacionadas à gestão acadêmica e à promoção de eventos.  

A respeito da docência, Garcia afirma que inclui uma série de atividades “pré, inter 

e pós-activas” (p. 243) que os professores têm de realizar. Os professores de Cursos 

Superiores de Tecnologia entendem que a docência possui um trabalho anterior, de 

planejamento e organização dos conteúdos que serão abordados em sala de aula, além 

de um trabalho posterior, de correção de trabalhos e provas. 

Segundo Garcia, conceber a concepção da atividade docente a partir dessa 

perspectiva tem repercussões, tanto para a formação do professor, quanto para sua 

avaliação, na medida em que os conhecimentos, as habilidades e as atitudes que os 

professores devem dominar e demonstrar não se referem apenas à interação com os 

alunos.  

O autor complementa que os trabalhos que avaliam professores universitários 

focalizam a interação entre professor e aluno; para exemplificar, ele se refere ao trabalho 

de Centra (1987 apud Garcia, 1999), que aponta nove características do bom professor 

universitário: 1) capacidade de comunicação; 2) atitudes favoráveis aos alunos; 3) 

conhecimento do conteúdo; 4) boa organização do conteúdo e do curso; 5) entusiasmo 

com a matéria; 6) ser justo nos exames; 7) disposição para inovação; 8) estimular o 

pensamento dos alunos; 9) capacidade de reflexão. 

Nas respostas dos professores, pode-se encontrar quase todas as novas 

características citadas pelo autor. A capacidade de comunicação, não só foi citada como 

uma característica do bom professor, como também uma necessidade de formação 

percebida por esses professores. 

As atitudes favoráveis aos alunos podem ser entendidas como a disposição do 

professor para propiciar o aprendizado do aluno. Os professores declaram que se 

desenvolvem profissionalmente com a observação dos alunos; dizem também que sua 

função é ser um facilitador da aprendizagem do aluno. Esses entendimentos podem 

exemplificar o que Centra diz a respeito de atitudes favoráveis aos alunos. 

A terceira característica do bom professor é consenso entre o autor e os 

professores: conhecer o conteúdo. Essa característica do bom professor não deixa 

nenhuma dúvida, pois não se pode ensinar aquilo que não se sabe. 

A boa organização também foi encontrada nas falas dos professores como uma 

necessidade de formação e como uma característica do bom professor; eles entendem 

que sem essa organização não é possível realizar um bom trabalho docente. 
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A quinta característica do bom professor universitário, segundo Centra é o 

entusiasmo com a matéria; os professores não mencionam o entusiasmo com a 

disciplina, mas mostram entusiasmo com a profissão docente.  

Outra característica citada pelo autor é que o professor deve ser justo nos 

exames; os professores não atribuem a esta característica a boa docência, mas sentem 

necessidade de aprender a avaliar o aluno de forma justa.   

A sétima característica é a disposição para inovação. O autor não esclarece se 

esta característica diz respeito a inovações de conteúdo, de aspectos institucionais ou de 

ferramentas tecnológicas. Independente da inovação a que refere o autor, pode-se dizer 

que os professores se referem a ela quando dizem que a docência possibilita a 

atualização constante do professor ou quando dizem que o professor precisa ter 

adaptabilidade às diferentes situações institucionais; também citam as inovações 

tecnológicas como necessidades formativas percebidas por eles. 

A oitava característica é de estimular o pensamento dos alunos; esta também é 

citada pelos professores quando dizem que o bom professor é aquele que promove a 

curiosidade no aluno para que ele aprenda cada vez mais. 

A última característica do bom professor universitário, para Centra, é a 

capacidade de reflexão. Esta capacidade não foi citada pelos professores entrevistados. 

O fato de eles não dizerem nada a respeito da reflexão poderia indicar que ela não seria 

importante no entendimento desses professores? 

Pode-se perceber que das nove características do bom professor universitário de 

Centra, os professores de Cursos Superiores de Tecnologia concordam com oito. 

Estariam eles no caminho de serem bons professores? 

 

Além do ensino, Garcia (1999) afirma que a investigação é uma das principais 

funções da docência. Ele diz que a relação entre docência, investigação e produção de 

conhecimento deveria ser fluida e estável, no entanto, o autor explica que é possível 

verificar muitas diferenças entre essas duas ações.  

Garcia explica que a pesquisa de Aparicio (1991 apud Garcia 1999) mostra que 

há baixa relação entre produção científica e a avaliação de bom professor feita pelos 

alunos. Ele diz que a produtividade docente, medida em números de publicações e 

investigações subsidiadas não tem relação com a atividade docente do professor. 

A pesquisa e o ensino têm características diferentes, portanto, precisam de 

conhecimentos, habilidades e atitudes diferentes. André (2001) explica que o ensino é 

muito mais complexo do que a pesquisa; assim como Garcia (1999), ela também entende 

que a pesquisa tem mais prestígio do que o ensino: o bom investigador que ministra uma 
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aula mediana á mais bem avaliado, pelas instâncias oficiais, do que aquele que é bom 

em sala de aula, mas não publica. 

Essa lógica de avaliação dos professores também está presente aqui no Brasil. As 

publicações têm bastante peso nas avaliações dos docentes, no entanto, em nenhum dos 

instrumentos de avaliação de curso há espaço para a avaliação do professor. 

As avaliações realizadas pelos órgãos oficiais também diferenciam a de 

professores de Cursos Superiores de Tecnologia e a de professores de Bacharelado e de 

Licenciatura. Há diferenças em relação à porcentagem mínima de titulação exigida aos 

professores em nível de Pós-graduação. 

Garcia afirma ainda que os professores que ingressam na docência procuram 

estabilidade profissional por meio do doutoramento e do acesso ao funcionalismo público, 

referindo-se ao processo para chegar a ser professor permanente, pela vida toda. Aqui 

no Brasil, este movimento também está presente nas Universidades públicas. 

Boa parte dos professores sujeitos desta pesquisa percebe a necessidade de 

adquirir titulação em nível de Mestrado e Doutorado, sem, no entanto, considerar a 

titulação necessária ao bom professor. Estariam esses docentes em busca do título?  

A respeito da investigação, esta não foi uma atividade mencionada pela grande 

maioria dos professores da Educação Tecnológica; diferente da perspectiva de Garcia 

que a considera um elemento integrante da docência. Isso pode acontecer pelo fato de 

que as Instituições onde os professores atuam a pesquisa não é exigência do MEC. Isso 

não significa que professores não façam pesquisa em outras Instituições. 

Para Garcia (1999), as atividades de investigação, docência e gestão são as mais 

relevantes do professor universitário. Entre os sujeitos da pesquisa, alguns exercem, 

além da docência, a atividade de pesquisa ou de gestão.  

A principal tarefa do professor universitário, para Garcia, é o de formar 

profissionais; ele explica que, nesse sentido, as profissões diferenciam-se entre si em 

função do tipo de conhecimento, habilidades e atitudes que os profissionais devem 

possuir.  

 

Formação inicial do professor do Ensino Superior 

 

A formação inicial do professor do Ensino Superior, para Garcia (1999) é realizada 

por meio de programas e cursos de formação pedagógica. O autor escreve que “a 

formação de professores a nível universitário é uma atividade assistemática, com 

escasso rigor e pouca investigação” (p. 248).  

Essa realidade descrita por Garcia é similar à realidade encontrada no Brasil: os 

programas e cursos de formação docente para os professores do Ensino Superior são 
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oferecidos segundo o interesse da Instituição em que o docente trabalha, com diferentes 

modelos, como mostraram Pimenta a Anastasiou (2002) a respeito dos programas 

realizados na Universidade de São Paulo (USP), na Universidade Federal do Paraná 

(UFPR) e na Universidade Estadual do Rio de Janeiro (UNERJ).  

Garcia apresenta várias ações de formação inicial de professores do Ensino 

Superior realizadas em diversos países: Faculty Internship Programme3, nos Estados 

Unidos; Centres d’Initiation a l’Enseignament Superieur4 – CIES –, na França; e 

Universidade de Surrey na Inglaterra. Cada programa, independentemente do país, é 

organizado em função das necessidades das Instituições, no formato que achar mais 

adequado. Portanto, não há uma receita para essa formação inicial docente. 

As pesquisas realizadas por Pós-graduandos brasileiros a respeito do professor 

do Ensino Superior passaram a ganhar espaço depois do ano de 2003. Especificamente 

a respeito de professores de Cursos Superiores de Tecnologia, as pesquisas são ainda 

mais escassas: num intervalo de 11 anos (1999 – 2008), foram encontrados 31 estudos 

que trataram do professor desse tipo de curso de Graduação.  

 

A formação do professor universitário nos primeiros anos na docência 

 

Garcia (1999) afirma que os professores iniciantes estão em um período 

privilegiado de aprendizagem, em que o primeiro ano é o momento de socialização na 

cultura da Instituição Universitária. A cultura organizacional, como diz Morgado (2005) 

influência a forma como o docente atua em sala de aula; conhecê-la é fator essencial ao 

professor iniciante. 

Apesar da fase de início da docência ser um momento privilegiado, o autor chama 

a atenção de que a socialização do professor iniciante já teria começado enquanto ele 

era aluno, pois nesse período, o aluno podia observar a atuação de seus professores, ter 

colaborado com algum professor na realização de investigações, ter sido representante 

dos alunos e ter participado de reuniões de gestão... Nesse período, o professor aprende 

formas de conduta, estilos de ensino, como avaliar os alunos e o que eles não devem 

fazer. 

O autor ainda explica que no primeiro ano da docência o professor iniciante 

aprende a ser professor muito rapidamente, até pela necessidade de sobrevivência na 

função. Garcia chama a atenção para como pesquisas para esse período da docência 

                                                 
3
 Programa de intercâmbio entre faculdades. 

 
4
 Centro de Iniciação ao Ensino Superior. 
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são escassas, mas as que ele teve acesso mostraram as principais dificuldades (Mager e 

Myers, 1982; Flink, 1984; Dunkin, 1990). 

Um dos principais problemas dos professores é a questão do tempo para realizar 

a quantidade de tarefas de aula, de investigação, de gestão... O tempo também foi uma 

questão relevante para os professores de Cursos Superiores de Tecnologia; o tempo 

apareceu como uma necessidade dos professores. Os professores trabalham mais de 50 

horas semanais, o que justifica a necessidade de tempo declarada por alguns deles. 

Os docentes mais experientes têm papel importante no desenvolvimento 

profissional dos professores; Garcia afirma que os ingressantes esperavam que os 

colegas: os convidassem para assistir suas aulas, observassem suas aulas, discutissem 

questões de ensino, recursos de aula e critérios de avaliação. Essa importância dos 

colegas mais experientes está presente entre os professores do Ensino Tecnológico 

quando dizem que uma das principais fontes de desenvolvimento docente é a troca com 

outros colegas. A diferença entre esses dois dados é que Garcia se refere a interações 

que seriam desejáveis, mas nem sempre ocorrem, diferente dos professores 

entrevistados que dão a entender que a discussão com colegas é uma realidade. 

As concepções de professor encontradas nas pesquisas de Garcia, em ordem 

são: especialista, autoridade, agente de socialização, facilitador, ideal do eu e pessoa. 

Para os sujeitos desta pesquisa, o entendimento principal da docência é ser um 

facilitador da aprendizagem do aluno. As outras concepções também foram citadas pelos 

entrevistados: especialista do conhecimento a ser ensinado, ser autoridade em sala de 

aula, ser modelo de pessoa, e ser compreensivo, ético e flexível. 

 

O desenvolvimento profissional do professor universitário 

 

Garcia (1999) explica que o desenvolvimento profissional do docente universitário 

é entendido como qualquer tentativa sistemática de melhorar a práticas, crenças e 

conhecimentos profissionais do professor, com o objetivo de melhorar a qualidade 

docente; essa concepção inclui o diagnóstico de necessidades atuais e futuras, assim 

como o planejamento e o desenvolvimento de atividades que satisfaçam essas 

necessidades. 

O autor entende que o desenvolvimento profissional deve ser centrado na prática 

dos professores, para que possa desenvolver reflexão e crítica relativas ao próprio 

ensino. Para ele, a escolha de participar de uma formação deve ser livre, voluntária. 

Outra característica que o autor ainda atribui à formação docente é que ela deve ser 

realizada no coletivo. 
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Garcia julga difícil que os professores ingressantes façam um curso de formação 

inicial. O autor defende que é mais plausível elaborar programas de desenvolvimento 

profissional; ele cita quatro modelos: modelo de processo de aperfeiçoamento individual; 

modelo de avaliação para o aperfeiçoamento do ensino, modelo de indagação e modelo 

organizacional. 

O modelo de processo de aperfeiçoamento individual privilegia a autoformação do 

professor segundo as necessidades individuais; é importante que haja um leque de 

opções para que o docente escolha as que mais lhe convém. Entrariam neste modelo as 

fontes de desenvolvimento profissional a consulta a livros e revistas especializados, além 

de outras publicações voltadas ao Ensino Superior? Pode-se incluir neste modelo a 

situação em que a Instituição tem vários cursos de aperfeiçoamento profissional e o 

docente pode escolher qual irá cursar; este é caso de uma das Instituições de onde forma 

coletados os dados. 

Entre essas três fontes de desenvolvimento, os professores de Cursos Superiores 

de Tecnologia privilegiam mais a consulta a livros e revistas especializadas do que os 

cursos recebidos pela Instituição e as publicações voltadas ao Ensino Superior. 

No modelo de avaliação para o aperfeiçoamento do ensino, entende-se que o 

desenvolvimento profissional dos docentes deva acontecer em função de uma avaliação 

de tais professores.  

O modelo de desenvolvimento orientado para o aperfeiçoamento do ensino 

também é pensado com base na avaliação dos professores, mas implica a participação 

dos envolvidos, por isso, a motivação deles é fundamental.  

No modelo de indagação, o professor é um sujeito que indaga e reflete sobre sua 

prática; este modelo faz referência ao “triângulo estratégico” do qual faz parte 

investigação, inovação e formação. Assim, o professor investigaria sua própria prática, o 

que lhe permitiria aperfeiçoamento e mudança na atuação profissional. 

O último modelo é o organizacional, cuja ênfase está na necessidade de ir para 

além dos contextos pessoais e didáticos, pois entende que o desenvolvimento 

profissional inclui também o desenvolvimento da instituição. Faz sentido pensar neste 

modelo aliado a outros, pois se a cultura organizacional influencia a prática docente, não 

seria justo pedir que os professores se aperfeiçoassem sem que a Instituição o fizesse.  

Este trabalho privilegiou os modelos de desenvolvimento profissional segundo a 

percepção dos próprios docentes, acreditando que cabe a ele escolher as fontes de 

desenvolvimento profissional que mais lhe convier.  

As fontes de desenvolvimento profissional dos professores de Cursos Superiores 

de Tecnologia não são, os cursos, participação em eventos ou a formação de base, mas 

são iniciativas, não só pessoais, mas que envolvem outros agentes que contribuem com 
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a aprendizagem da docência, como a experiência do dia a dia, colegas de trabalho, 

familiares e dos alunos. 

 

Percebe-se que o desenvolvimento profissional dos professores de Cursos 

Superiores de Tecnologia tem mais semelhanças com os professores universitários 

espanhóis do que diferenças.  

 Aliado à este fato, tem-se que os professores atuam em todos os tipos de curso 

de graduação: Bacharelados, Licenciaturas e Cursos Superiores de Tecnologia; dois 

ainda atuam no Ensino Básico. 

Os tipos de conhecimentos profissionais para os professores dos Cursos 

Superiores de Tecnologia não são diferentes dos exigidos para outros professores do 

Ensino Superior. 

Conforme Garcia (1999), o que diferencia os professores não são os tipos de 

curso de graduação em que atuam, mas são as concepções de conhecimento para cada 

formação profissional, com a relação de três itens: perfil profissional que se deseja 

formar, condições de formação desse profissional e o tipo de profissão. 

Ser professor, independentemente do tipo de curso em que atua, é ter 

conhecimentos, habilidades e atitudes específicas que proporcionem ao aluno um 

aprendizado profissional de qualidade. 
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ANEXO 1 – QUESTIONÁRIO 

Para uso do pesquisador 

IES______________________________________________  Nº _________________ 

 

Solicito sua contribuição no preenchimento deste questionário que visa conhecer as 

necessidades de formação continuada de professores da Educação Superior.  

Agradeço antecipadamente, Roberta Rotta Messias de Andrade 

(roberta@rmaeventos.com.br)  

 

Questionário 

 

1. Sexo  

(     ) Feminino 

(     ) Masculino 

 

2. Idade     

(     ) 20 a 29 anos 

(     ) 30 a 39 anos 

(     ) 40 a 49 anos 

(     ) 50 a 59 anos 

(     ) 60 anos ou mais 

     

3. Tem filhos 

(     ) Sim (     ) Não 

Quantos: _______________  

 

4. Além da docência, você exerce outra 

profissão? 

(     ) Sim (     ) Não 

Se sim, qual? 

_______________________________ 

   

5. Renda mensal 

(      ) Até R$ 2.550,00 

(      ) De R$ 2.551,00  à R$3.059,00 

(      ) De R$ 3.060,00 à R$ 5.609,00 

(     ) De R$ 5.610,00 à R$ 7.650,00 

(     ) De R$ 7.651,00 à R$ 10.200,00 

(      ) Mais de R$ 10.201,00 

 

6. Quantas pessoas contribuem para o sustento 

da família? 

(     ) Só eu 

(     ) Duas pessoas 

(     ) Três pessoas 

(     ) Quatro pessoas 

(     ) Mais de quatro pessoas 

7. Qual o grau de escolaridade do seu pai? 

(     ) Ensino Fundamental incompleto (até a 4ª série) 

(     ) Ensino Fundamental completo (até 8ª série) 

(     ) Ensino Médio incompleto 

(     ) Ensino Médio completo 

(     ) Superior incompleto 

(     ) Superior completo 

(     ) Nunca frequentou a escola 

(     ) Não sei    

 

8. Qual o grau de escolaridade de sua mãe? 

(     ) Ensino Fundamental incompleto (até a 4ª série) 

(     ) Ensino Fundamental completo (até 8ª série) 

(     ) Ensino Médio incompleto 

(     ) Ensino Médio completo 

(     ) Superior incompleto 

(     ) Superior completo 

(     ) Nunca frequentou a escola 

(     ) Não sei 

 

9. Em que tipo de escola você cursou o Ensino Médio: 

(     ) Todo em escola pública 

(     ) Todo em escola privada 

(     ) A maior parte em escola pública 

(     ) A maior parte em escola privada 

(     ) Metade em escola pública e metade em escola 

privada 

 

 

10. Para cada item abaixo, indicar o curso 

que concluiu: 

Técnico: __________________________________ 

Graduação:________________________________ 

Especialização: ____________________________ 

Mestrado: ________________________________ 

Doutorado: ________________________________ 

mailto:roberta@rmaeventos.com.br
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11. Em quantas Instituições de Ensino Superior 

você atua? Indique o número. 

 

Instituição Nº. 

Públicas  

Privadas  

 

12. Qual a sua situação trabalhista como 

professor: 

(     ) Funcionário público concursado 

(     ) Celetista 

(     ) Prestador de serviços com contrato 

temporário 

(     ) Prestador de serviços sem contrato  

(     ) Cooperado 

(     ) Pessoa jurídica 

(     ) Outro. Especifique: _________________ 

 

13. Na(s) Instituição(ões) onde atua, você exerce 

outra função além da docência? 

(     ) Sim (     ) Não  

Se sim, qual? -

_______________________________________

 

 

14. Curso(s) em que leciona 

 

 

 

 

 

15. Disciplina(s) que leciona 

 

 

 

 

 

16. Carga horária de trabalho 

No magistério: __________ horas semanais 

Fora do magistério: _________ horas semanais  

 

17. Tempo de experiência profissional 

No magistério: _________ anos 

Fora do magistério: __________ anos 

    

 

 

18. Indique como se deu seu ingresso na 

docência 

(   ) Sempre quis ser professor 

(  ) Fui incentivado ao magistério por um professor 

da escola 

(  ) Fui incentivado ao magistério por um professor 

da graduação 

(  ) Fui incentivado ao magistério por um professor 

do curso de Pós-graduação 

( ) Fui convidado a lecionar por um amigo da 

empresa onde trabalho 

(   ) Comecei a lecionar por curiosidade 

(   ) A função que eu exercia na empresa solicitava 

que eu também lecionasse 

(  ) Comecei a lecionar porque queria mudar de 

área profissional 

 

19. O curso de graduação ofereceu formação 

adequada para sua atuação como docente da 

Educação Superior? 

(     ) Sim (     ) Não  

Por quê? 

________________________________________ 

________________________________________ 

 

20. O curso de Pós-graduação ofereceu formação 

adequada para sua atuação como docente da 

Educação Superior? 

(     ) Sim (     ) Não  

Por quê? 

________________________________________ 

________________________________________ 

 

21. Você participou de alguma atividade de 

formação continuada nos últimos dois anos? 

(     ) Sim (     ) Não  

Se sim, qual a carga horária do curso: _________ 

 

22. A Instituição em que leciona promove cursos 

de formação continuada docente? 

(     ) Sim (     ) Não 
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23. As minhas atuais necessidades de formação são: __________________________ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

24. Para aprender a exercer bem o meu trabalho docente foi/é importante: 

(considere  4 mais importante e 1 menos importante) 

 

 1 2 3 4 

A observação do comportamento dos colegas     

A formação escolar de base que recebi     

A experiência e a prática profissional adquirida     

Os cursos de atualização promovidos pela direção da Instituição     

Consulta a livros e revistas especializadas     

A troca de ideias com os colegas no grupo de trabalho     

A observação atenta do desenvolvimento dos alunos com os quais 

trabalho 

    

Minha experiência pessoal e familiar     

A participação em seminários e congressos sobre Educação     

As orientações pedagógicas fornecidas em cursos      

As publicações voltadas para a Educação Superior     

As reuniões de planejamento da Instituição     

 

25. O que é ser professor para você? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

26. Quais as características de um bom professor? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

27. Dessas características, quais você já alcançou e quais você ainda pretende 

alcançar? 

 

Alcançada A alcançar 
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ANEXO 2 – TABELAS E QUADROS 

 
Tabela 7: Distribuição dos professores segundo a faixa etária 
 

IDADE Nº. % 

20 a 29 anos 8 8% 

30 a 39 anos 45 45% 

40 a 49 anos 31 31% 

50 a 59 anos 15 15% 

60 anos ou 
mais 

1 1% 

Não Respondeu 1 1% 

Fonte: Questionário 

 
 
 
Tabela 8: Distribuição dos professores em relação a ter filhos 
 

 Nº. % 

Com filhos 49 49% 

Sem filhos 52 51% 

 Total 101 100% 

Fonte: Questionário 

 
 
 
Tabela 9: Distribuição dos professores segundo número de filhos 
 

Nº DE 
FILHOS 

Nº. % 

1 filho 26 53% 

2 filhos 19 38% 

3 filhos 3 6% 

4 filhos 1 2% 

 Total 49 100% 

Fonte: Questionário 
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Quadro 3: Outras profissões exercidas pelos professores 
 

 
Quantidade 

Administrador 2 
Administrador de Banco de Dados 1 
Advogado 4 

Analista de recursos humanos 1 

Analista de sistemas 1 
Analista de segurança em informática 1 
Arquiteta 1 
Assessor pedagógico 1 

Bombeiro 1 
Consultor 16 
Contador 1 

Coordenador de curso 3 

Coordenador de Tecnologia da Informação 2 
Cozinheiro 3 

Desenvolvimento de sistemas 2 
Engenheiro de segurança no trabalho 1 
Engenheiro 2 
Engenheiro de Suporte 1 

Gerente de Planejamento e Negócios 1 

Geógrafo 2 

Gerência geral 1 

Gerente de logística 1 
Gerente de Projetos 1 

Gerente de recursos humanos 1 
Gestor Serviços 1 
Gestora de projetos técnicos no segmento de cosmético 1 
Integradora de Soluções Empresariais 1 

Licenciador ambiental 1 
Manager Security 1 

Microempresário 1 

Pesquisador 2 

Inteligência de mercado TAM 1 

Planejador de eventos 2 

Proprietário de Buffet 1 
Proprietária de Restaurante 1 
Proprietário de Hotel e restaurante 1 

Psicoterapeuta 1 

Publicitário 1 
Suporte Tecnologia da informação e Redes 1 

Treinamento e consultoria 1 
Fonte: Questionário 
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Quadro 4: Professores que concluíram Cursos Técnicos de Nível Médio 

 

Processamento de Dados 8 

Eletrônica 7 

Contabilidade 3 

Magistério 1 

Análises clínicas 1 

Edificações 2 

Informática 2 

Rede Computadores 2 

Segurança do trabalho 2 

Administração de Empresas 1 

Arquitetura 1 

Elétrica 1 

Hotelaria 1 

Nutrição 1 

Profissionalizante mecânica 1 

Tradutor e intérprete 1 

Transações imobiliárias 1 

Turismo 1 

Fonte: Questionário 
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Quadro 5: Cursos de graduação concluídos pelos professores 

 

Administração de empresas 8 

Direito 7 

Geografia 7 

Hotelaria 7 

Letras 7 

Psicologia 3 

Turismo 7 

Arquitetura 5 

Matemática 4 

Ciência da Computação 4 

Gastronomia 4 

Ciências econômicas 3 

Biologia 2 

Engenharia civil 2 

Engenharia elétrica 2 

História 2 

Matemática (bacharelado) 2 

Processamento de dados 2 

Redes de Computadores 2 

Sistema de Informação 2 

Ciências Contábeis 1 

Comunicação social 1 

Design gráfico 1 

Engenharia da computação 1 

Engenharia eletrônica 1 

Ferramentas de Tecnologia da Informação 1 

Física 1 

Geografia (bacharelado) 1 

Gestão de Negócios da Informática 1 

Marketing 1 

Nutrição 1 

Publicidade 1 

Radio e televisão 1 

Não respondeu 13 

Fonte: Questionário 
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Quadro 6: Cursos de Pós-graduação lato sensu concluídos pelos professores segundo 

a área de conhecimento 

 

 

Fonte: Questionário 

 

Quadro 7: Programas de Mestrado concluídos pelos professores segundo a área 

 

Administração 6 

Turismo 6 

Educação 3 

Fundamentos de História e Arquitetura e Urbanismo 1 

Não respondeu 1 

Fonte: Questionário 

 

Quadro 8: Programa de Doutorado concluído pelos professores segundo a área 

 

Arquitetura 1 

Artes cênicas 1 

Engenharia Florestal 1 

Fonte: Questionário 

 

 

 

 

 

 

 

Gestão (administração) 36 

Turismo 11 

Educação 8 

Tecnologia da informação 7 

Não respondeu 7 

Direito 4 

Exatas 2 

Segurança do Trabalho 2 

Biológicas 1 

Elétrica 1 

Engenheiro Ambiental 1 

Jornalismo 1 

Literatura Comparada 1 

Psicologia 3 
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Tabela 10: Distribuição dos professores segundo organização administrativa de IES 

 

  PÚBLICAS 
 

PRIVADAS 
 

1 IES 6 6% 64 63% 

2 IES * 0% 28 28% 

3 IES * 0% 7 7% 

4 IES * 0% 1 1% 

Não 

respondeu 
1 1% 1 1% 

Fonte: Questionário 

 

Tabela 11: Exercício de outra função além da docência 

 

  Nº. % 

Sim 23 23% 

Não 78 77% 

Total 101 100% 

Fonte: Questionário 

 

Quadro 9: Função exercida na IES além da docência 

 

Coordenação 7 

Pesquisador 3 

Geógrafo 2 

Assistente de desenvolvimento de novos projetos 1 

Contador 1 

Coordenador de Empresa Junior 1 

Coordenador de estágios 1 

Coordenador do núcleo de tecnologia 1 

Coordenação, pesquisa e prospecção de alunos 1 

Núcleo de Docente Estruturante (Nde) 1 

Secretário geral/ assessor pedagógico 1 

Várias 1 

Não respondeu 2 

Fonte: Questionário 
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Tabela 12: Cursos em que os professores atuam 

 
Nº % 

Curso Superior de Tecnologia (CST) 152 65% 

CST em Banco de dados 2 1% 

CST em Estética e Cosmética 2 1% 

CST em Gestão da qualidade 2 1% 

CST em Marketing 15 10% 

CST em Recursos Humanos 14 9% 

CST em Segurança da Informação 1 1% 

CST em Sistemas para internet 1 1% 

CST Eventos 12 8% 

CST Gastronomia 16 11% 

CST Gestão Ambiental 14 9% 

CST Gestão da Tecnologia da 
Informação 

5 3% 

CST Gestão de Turismo 9 6% 

CST Gestão Financeira 4 3% 

CST Hotelaria 24 16% 

CST Jogos Digitais 2 1% 

CST Logística 15 10% 

CST Processos Gerenciais 1 1% 

CST Redes de Computadores 11 7% 

CST Segurança no Trabalho 2 1% 

Bacharelado 65 28% 

Administração 25 38% 

Arquitetura 1 2% 

Ciência da Computação 5 8% 

Ciências Contábeis 6 9% 

Comunicação Social 1 2% 

Direito 2 3% 

Economia 2 3% 

Enfermagem 1 2% 

Engenharia 2 3% 

Jornalismo 1 2% 

Psicologia 1 2% 

Relações Públicas 1 2% 

Secretariado 5 8% 

Sistemas de informação 11 17% 

Rádio e Televisão 1 2% 

Licenciatura 12 5% 

Biologia 1 8% 

Educação Física 1 8% 

Geografia 2 17% 

Matemática 1 8% 

Pedagogia 6 50% 
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Química 1 8% 

Ensino Básico 3 1% 

Ensino Fundamental 2 67% 

Ensino médio 1 33% 

Não respondeu 1 0% 

TOTAL 233 100% 

Fonte: Questionário 

 

Tabela 13: Distribuição dos professores segundo a quantidade de cursos em que atua 

 

  Nº % 

1 curso 28 28% 

2 curso 29 29% 

3 curso 21 21% 

4 curso 12 12% 

5 curso 8 8% 

6 curso 2 2% 

Não 

respondeu 
1 1% 

Total 101 100% 

Fonte: Questionário 

 

Tabela 14: Distribuição dos professores segundo o tipo de disciplina 

 

  Nº % 

Disciplina 
específica 

82 75% 

Disciplina geral 24 22% 

NR 4 4% 

Total 110 100% 

Fonte: Questionário 
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Tabela 15: Distribuição dos professores que declararam sempre querer a docência 

segundo o tipo de curso de graduação concluído 

 

TIPO DE CURSO Nº % 

Licenciatura 10 28% 

Bacharelado 18 50% 

Curso Superior de Tecnologia 5 14% 

Não respondeu 3 8% 

Total 36 100% 

Fonte: Questionário 

 

Tabela 16: Distribuição dos professores que declararam sempre querer a docência 

segundo o exercício de outra profissão 

 

 Nº. % 

Sim 22 63% 

Não 11 31% 

Não 

respondeu 
2 6% 

 Total 35 100% 

Fonte: Questionário 

 

Tabela 17: Distribuição dos professores que declararam sempre querer a docência 

segundo a carga horária trabalhada 

 

CARGA 

HORÁRIA 
0 

ATÉ 10 

HORAS 

11 A 20 

HORAS 

21 A 30 

HORAS 

31 A 40 

HORAS 

41 A 50 

HORAS 

MAIS DE 

50 HORAS 

NÃO 

RESPONDEU 
 TOTAL 

No 

magistério 
0 10 6 11 4 2 0 1 34 

Fora 13 4 3 1 4 6 2 1 34 

Total 13 14 9 12 8 8 2 2 68 

Fonte: Questionário 
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Tabela 18: Distribuição dos professores que declararam sempre querer a docência 

segundo o tempo de experiência 

 

TEMPO DE 

EXPERIÊNCIA 

0-1 

ANO 

2 - 4 

ANOS 

5 - 10 

ANOS 

11 - 20 

ANOS 

21 - 30 

ANOS 

31 - 40 

ANOS 
TOTAL  

No magistério 8 6 9 8 3 0 34 

Fora 10 1 7 10 5 1 34 

Total 18 7 16 18 8 1 68 

Fonte: Questionário 

 

 

 

Tabela 19: Participação dos professores em atividades de formação continuada nos 

últimos dois anos 

 

 Nº. % 

Sim 51 50% 

Não 48 48% 

Não 

respondeu 
2 2% 

Total 101 100% 

Fonte: Questionário 

 

 

Tabela 20: Oferta de formação continuada aos docentes pela IES 

 

 Nº. % 

Sim  62 61% 

Não 34 34% 

Não 

respondeu 
5 5% 

Total 101 100% 

Fonte: Questionário 


