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RESUMO 

 
Este estudo trata dos saberes docentes construídos pelos professores e as práticas de ensino 
no Curso Superior de Administração da Faculdade de Ciências da Administração de 
Pernambuco, unidade de ensino integrante da Universidade de Pernambuco (FCAP/UPE). 
O interesse no tema fundamenta-se na importância que o Curso Superior de Administração 
representa para o desenvolvimento econômico e social do país; na trajetória profissional do 
pesquisador, iniciada há vinte e quatro anos, em atividades de ensino na área de 
Administração; e nas observações empíricas, realizadas ao longo deste período de 
docência, sobre os saberes docentes dos professores e suas práticas de ensino, em que se 
evidencia a precariedade da formação docente específica para o exercício da profissão 
professor. O estudo teve como objetivo identificar quais são e como são construídos e 
mobilizados os saberes docentes dos professores que exercem suas atividades de ensino na 
FCAP/UPE. Para delimitar o desenvolvimento do estudo, fez-se um recorte da realidade 
investigada, com a definição de quatro categorias entre si correlacionadas: a profissão 
professor; a formação docente; os saberes docentes; e as práticas de ensino, tomando-se 
como referência as bases teóricas relativas ao tema tratadas por diversos autores. O 
levantamento e a análise da realidade diagnosticada realizaram-se por meio da pesquisa 
qualitativa, por apresentar amplas possibilidades de se estabelecer uma comunicação mais 
aberta com o campo de investigação e seus sujeitos, permitindo, ainda, a inserção da 
subjetividade. Utilizaram-se os seguintes instrumentos: entrevista semiestruturada, aplicada 
entre os meses de novembro e dezembro de 2009; e a observação participante, realizada 
durante o primeiro semestre letivo de 2010, totalizando 110 horas/aulas de observação. A 
amostra contemplou seis professores, levando em consideração, os que exercem atividades 
de ensino na FCAP/UPE há mais de dez anos; os que exercem outras atividades 
profissionais, não docentes, relacionadas com as respectivas disciplinas; e aqueles cujas 
disciplinas lecionadas integram o ciclo profissional do curso. No fim do estudo, constatou-
se que os professores investigados no Curso Superior de Administração da FCAP/UPE, 
apesar de não terem seguido uma formação própria para o magistério superior, são 
profissionais detentores de vasta multiplicidade de saberes, decorrentes das experiências 
vivenciadas em toda a trajetória de vida, que inclui desde o convívio familiar, passando 
pelos conhecimentos escolares, na condição de alunos, seguindo até a universidade, como 
alunos e atuais professores do ensino superior. É relevante a experiência prática de que são 
detentores, por exercerem fora do trabalho docente atividades de consultoria diretamente 
ligadas à respectiva disciplina que lecionam. Essa experiência, trazida do ambiente externo 
para a realidade do cotidiano docente, mostrou-se uma grande aliada do professor no 
desempenho de suas atividades, valorizada por eles e pelos próprios alunos.  

 
Palavras-chave: Ensino superior. Formação docente. Práticas de ensino. Profissão professor. 
Saberes docentes.  



ABSTRACT  
 
  
 
This study is about the teaching knowledge built by the professors and their teaching practices 
at the Business Superior Course of the Business Studies College, which integrates the 
University of Pernambuco (FCAP/UPE). The interest on the theme is based on the importance 
that the Business Superior Course represents to both social and economic development of the 
country; on the researcher’s own trajectory that started twenty-four years ago in activities 
related to the business branch of knowledge; and on the empirical observations carried out 
regarding the professors’ teaching knowledge and their teaching practices during this teaching 
period in which the deficiencies of their qualification become evident to performing the role 
of teacher. So this research aims to identify the professors’ teaching knowledge and how it is 
acquired and mobilized by them in their teaching activities at FCAP/PE. In order to delimit 
the study’s reach, we made a cutting of the reality under investigation to define 4 categories 
that have some correlation among them. They are: teaching as a profession; the professors’ 
qualification; the teaching knowledge and teaching practices having as reference the 
theoretical basis related to the theme approached by several authors. The survey and the 
reality analysis were carried out through a qualitative research, for it presents ample 
possibilities of setting up an open communication with the investigation field and its subjects, 
allowing the insertion of subjectivity. The following instruments were utilized: a semi-
structured interview that was applied between November and December 2011, totaling 110 
classroom hours. The sample included six professors considering those who have been 
teaching at FCAP for more than ten years; the ones who have professional activities not 
related to teaching; and professors whose subjects integrate the professional cycle of the 
course. At the end of the research it was verified that the professors under investigation at the 
Business Superior Course (FCAP/UPE) are professionals who dominate a vast multiplicity of 
knowledge owing to the large experience in their trajectory, which includes their family life, 
the knowledge they got throughout their student life and college experience, as former 
students and current professors. It is also relevant to mention the practical experience the 
professors have acquired due to working in other activities such as adviser in issues directly 
related to their teaching subject. This experience is brought from the external environment to 
the daily teaching routine and shows itself a great allied so that they perform their activities. It 
is valued by the professors and the students themselves. 
 
Key-words: College education. Teaching qualification. Teaching practices. Teacher as  
an occupation. Teaching knowledge 
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INTRODUÇÃO 
 

             A formação pedagógica de professores para atuar no ensino superior não tem sido 

prioridade no Brasil e não se constitui exigência para o exercício do magistério nesse nível de 

ensino. Por consequência, a definição de critérios de seleção, para a docência universitária, 

não segue parâmetros que assegurem a formação pedagógica como requisito de entrada para o 

desempenho do exercício dessa profissão. O que se tem utilizado como parâmetro para 

seleção de tais profissionais é a crença de que “[...] quem sabe sabe ensinar [...]” e “[...] o bom 

professor nasce feito [...]” (GIL, 2006, p. 19). Nesse sentido, a competência para o exercício 

das atividades, no campo específico de cada profissão, é que tem servido de referência para a 

seleção do professor universitário – o bom advogado, o bom administrador, o bom médico, o 

bom engenheiro entre outras profissões, além da formação de pesquisador, notadamente em 

nível de mestrado e doutorado. 

Essa questão é histórica, considerando que desde a criação das primeiras universidades 

brasileiras, a exemplo da Universidade do Rio de Janeiro, na década de 1930, as entidades 

governamentais buscavam promover a habilitação técnica para as várias áreas de 

especialização, e não houve preocupação com a competência para o exercício do ensino 

superior nos cursos de graduação. Com a proposta do Estatuto das Universidades Brasileiras, 

instituído pelo Decreto n.º 19.851, de 11 de abril de 1931 (BRASIL, 1931/1972), deu-se início 

aos primeiros movimentos para criação dos cursos de pós-graduação “nos moldes europeus” 

(SANTOS, 2003), cuja competência exigida estava concentrada na investigação científica.  

O referido estatuto não especifica nenhuma exigência de formação pedagógica para o 

exercício do magistério superior, uma vez que em seu artigo 49 estabelece, como requisito 

para a docência de professor catedrático – a categoria de nível mais elevado no ensino 

superior –, apenas exigências de mérito científico, da capacidade didática e de predicados 

morais, como se pode observar na redação desse artigo: “Art. 49. A seleção do professor 

catedrático para qualquer dos institutos universitários deverá ser baseada em elementos 

seguros de apreciação do mérito científico da capacidade didática e dos predicados morais do 
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profissional a ser provido no cargo.”1 A capacidade didática era entendida como o bom 

expositor, chamado transmissor de conhecimentos. 

Para o cargo de professor auxiliar, esse instrumento normativo não faz referências 

substanciais a requisitos necessários para seu exercício, limitando-se a especificar o que 

caracteriza tal cargo, remetendo essa responsabilidade − inclusive a definição de condições à 

admissão − a cada instituto universitário por meio de seus regulamentos, conforme o artigo 

68: 

 

São considerados auxiliares de ensino os que cooperam com o professor 
catedrático na realização dos cursos normais, ou na prática de pesquisas 
originais, nos domínios de qualquer das disciplinas universitárias. 
 
Parágrafo único. O número, categoria, condições de admissão e de 
permanência no cargo, atribuições, subordinação e vencimentos dos 
auxiliares de ensino serão instituídos nos regulamentos de cada um dos 
institutos universitários, de acordo com a natureza e exigências do ensino 
nele ministrado. 

  

 Em relação ao exercício do cargo de docente livre, o estatuto especifica a necessidade 

de prova de títulos e capacidade técnica e científica, bem como de predicados didáticos, 

embora não explicite o entendimento quanto aos predicados didáticos, conforme seu artigo 

75:  

 

O título de docente livre será conferido, de acordo com as normas fixadas 
pelos regulamentos de cada um dos institutos universitários, mas exigirá do 
candidato a demonstração, por um concurso de títulos e de provas, de 
capacidade técnica e científica e de predicados didáticos.  

 

Finalmente, para o exercício do magistério superior, na modalidade professor 

contratado, o estatuto trata do prazo de atuação, das áreas de ensino em que poderá atuar, das 

atividades de pesquisas científicas, do encaminhamento para sua contratação – destacando 

aqui a relevância de aspectos didáticos e culturais –, mas não especifica os requisitos 

necessários para seu exercício, muito menos os de natureza pedagógica conforme se constata 

na redação do artigo 71:  

 

                                                 
1 “Art. 48. O corpo docente dos institutos universitários poderá variar na sua constituição, de acordo com a 

natureza do ensino a ser realizado, mas será formado, em moldes gerais, de: a) professores catedráticos; b) 
auxiliares de ensino; c) docentes livres; e eventualmente: d) professores contratados; e) e outras categorias de 
acordo com a natureza peculiar do ensino em cada instituto universitário.”  
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Os professores contratados poderão ser incumbidos da regência, por tempo 
determinado, do ensino de qualquer disciplina dos institutos universitários, 
da cooperação com o professor catedrático no ensino normal da cadeira, da 
realização de cursos de aperfeiçoamento e de especialização, ou ainda da 
execução e direção de pesquisas científicas.  
 
§ 1.º O contrato de professores, nacionais ou estrangeiros, será proposto ao 
Conselho Universitário pelo Conselho técnico-administrativo de qualquer 
dos institutos, com a justificação ampla das vantagens didáticas ou culturais 
que indicam a providência.  

 

É nessa direção que a história do ensino superior, no que diz respeito às exigências 

para atuar no magistério, vai-se solidificando, como é possível identificar com a criação da 

Universidade no Brasil. 

Em 1935, Anísio Teixeira criou a Universidade do Distrito Federal, sendo dissolvida 

durante o Estado Novo, em 1939, e incorporada pela Universidade do Brasil, antiga 

Universidade do Rio de Janeiro. Em 1940, surgiram as Faculdades Católicas no Rio de 

Janeiro − as primeiras universidades privadas do país −, só reconhecidas pelo Estado em 

1946,2 porque o Decreto n.º 5.616, de 28 de dezembro de 1928, praticamente vetava a criação 

dessa modalidade de universidade, exigindo para sua criação uma lei estadual. Nesse mesmo 

período, criou-se a União Nacional dos Estudantes (UNE). 

De acordo com Aranha (1996), em razão do processo de industrialização, podemos 

observar, ainda nesse período, grande ênfase no ensino profissionalizante, quando, com as 

“Leis Orgânicas” de Gustavo Capanema, então ministro do Estado Novo, criaram-se o 

Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai) e o Serviço Nacional de Aprendizagem 

Comercial (Senac). Nessa época regulamentou-se o curso de formação de professores, com 

diretrizes nacionais, trazendo consigo certo otimismo referente à valorização da carreira 

docente, que, de fato, não se concretizou, sobretudo no ensino superior, uma vez que a 

prioridade econômica se centrava na formação de mão de obra especializada para o exercício 

de atividades nos setores industrial e comercial. 

Em 1948, o ministro Clemente Mariani apresentou um anteprojeto da Lei de Diretrizes 

de Bases da Educação (LDB) à Câmara dos Deputados que, segundo Hilsdorf (2002, p. 110), 

“[...] era de orientação liberal e descentralizadora”. Por ter sofrido grande oposição, liderada 

                                                 
2 “No Brasil, a história das universidades católicas tem sua trajetória lançada com o início das Faculdades 

Católicas, em março de 1941 no Rio de Janeiro, reconhecidas como Universidade em 1946, [...] Também em 
1946, agosto, é fundada a PUC de São Paulo, seguindo-se a Universidade Católica do Rio Grande do Sul, em 
1948 (Pontifícia a partir de 1950); a Universidade Católica de Pernambuco, em 1952; a de Campinas, em 1955; 
e a de Minas Gerais, em 1958.” (BARTNIK, 2009, p. 45). 
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por Gustavo Capanema, que defendia o controle da educação pela União, o projeto foi 

“engavetado” e só retomado em meados da década seguinte com a apresentação de 

substitutivo por Carlos Lacerda, sob orientação privatista.  

Em 1951, como consequência da iniciativa de Anísio Teixeira, criou-se a Coordenação 

de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes), órgão ligado ao então Ministério 

da Educação e Saúde, pelo Decreto n.º 29.741, de 11 de julho de 1951 (BRASIL, 1951).  

Somente em 1961, aprovou-se a LDB, pela Lei n.º 4.024/1961, com o Projeto de 

Substitutivo Lacerda, em  20 de dezembro de 1961 (BRASIL, 1961). A referida lei dá à 

atividade do magistério um caráter de improviso e pouca valorização. Em seu artigo 118, traz 

a seguinte redação:  

 

Enquanto não houver número suficiente de profissionais formados pelos 
cursos especiais de educação técnica, poderão ser aproveitados, como 
professôres de disciplinas específicas do ensino médio técnico, profissionais 
liberais de cursos superiores correspondentes ou técnicos diplomados na 
especialidade. (BRASIL, 1961). 

  

Para habilitação ao exercício do magistério superior, a LDB de 1961 não faz nenhuma 

referência ou exigência de formação pedagógica. Desse modo, percebe-se na gênese da 

criação da universidade a predominância do conhecimento da área específica para a formação 

do profissional em detrimento da formação para a docência.  

Em 1965, com a efetiva implantação dos cursos de pós-graduação no Brasil, definidos 

pelo Parecer n.º 977/65 (CONSELHO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, 2005), e a Reforma 

Universitária Brasileira (BRASIL, 1968), o grau de mestre ou doutor passou a ser o requisito 

básico para quem ingressa e faz carreira no magistério superior, especialmente nas 

universidades públicas. Já nas universidades particulares, era suficiente o título de 

especialização (lato sensu). A medida foi importante, mas insuficiente para garantir a 

formação de professores no ensino superior na perspectiva pedagógica, porque os requisitos 

do pesquisador não incorporaram necessariamente a formação para a docência.   

No parágrafo 2.º do artigo 32, a legislação não faz nenhuma referência à formação 

pedagógica para o exercício do magistério superior. Refere-se, apenas, à preferência para 

quem detém título universitário e que seja considerado também o teor dos seus trabalhos 

científicos: “Art. 32, § 2.º - Serão considerados, em caráter preferencial, para o ingresso e a 

promoção na carreira docente do magistério superior, os títulos universitários e o teor 

científico dos trabalhos dos candidatos.” (BRASIL, 1968). 
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Em 1977, o então Conselho Federal de Educação (1978, grifos nossos), editou a 

Resolução n.º 20/77, que, no seu artigo 5.º, alínea “c”, estabelece como condição de aceitação 

do professor para atuar no magistério superior o seguinte: “[...] c) aproveitamento, baseado 

em freqüência e provas, em cursos de especialização ou aperfeiçoamento, na forma definida 

em Resolução específica deste Conselho.”  

Dessa forma, o acesso ao magistério superior tornou-se mais facilitado e menos 

qualificado pedagogicamente. Em 1983, o mesmo conselho edita outra Resolução – n.º 12/83 

– fixando a carga horária mínima de 360 horas para curso de especialização que tivesse, pelo 

menos, 60 horas com disciplinas de formação didático-pedagógica. Contudo, em abril de 

2001, esse dispositivo foi alterado pela Resolução do Conselho Nacional de Educação (CNE) 

n.º 01/2001, que suprimiu a exigência de disciplinas pedagógicas. A falta dessa exigência 

legal pode ser uma causa de desestímulo para que professores universitários busquem o 

conhecimento e a prática pedagógica, para o aprimoramento do exercício da profissão. Por 

consequência, é possível que haja certo rebatimento na qualidade do ensino ofertado pelas 

instituições de nível superior em geral.  

Por outro lado, a Lei de Diretrizes e Bases (LDB) de 1996 − Lei n.º 9.394, de 20 de 

dezembro de 1996 − no artigo 66,3 ampliou as exigências, em termos do nível de qualificação 

dos docentes, para a oferta do ensino superior. A mesma lei, no artigo 52, inciso I, determina 

que as universidades devem ter, pelo menos, um terço do seu corpo docente  com titulação 

acadêmica de mestre ou doutor. Tais exigências atribuíram aos títulos acadêmicos de mestre e 

doutor o principal caminho para preparação dos professores nas instituições universitárias 

brasileiras, mas não alterou a questão da formação/preparação pedagógica desses 

profissionais, por não se reportar à formação pedagógica para o ensino superior.  

Gil (2006) faz crítica à legislação quando demonstra que a “principal alegação” para a 

não exigência da formação pedagógica no nível superior é: 

 

[...] que a Coordenadoria de Aperfeiçoamento de Pessoal para o Ensino 
Superior (CAPES), estabelece que o tempo médio para conclusão de um 
mestrado é de dois anos. Assim, não seria cômodo para um candidato ao 
grau de mestre cursar disciplinas de caráter didático-pedagógico, além das 
correspondentes ao seu centro de interesse e ainda desenvolver as atividades 
necessárias para a conclusão da pesquisa. (GIL, 2006, p. 20). 

                                                 
3 “Art. 66 - A preparação para o exercício do magistério superior far-se-á em nível de pós-graduação, 

prioritariamente em programas de mestrado e doutorado.” (BRASIL, 1996). 
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Com o propósito de suprir a ausência da formação pedagógica dos professores, no 

ensino superior, “[...] algumas instituições universitárias oferecem cursos de Metodologia do 

Ensino Superior e Didática do Ensino Superior” (GIL, 2006, p. 21), embora esses cursos não 

sejam suficientes para suprir as lacunas dessa formação, principalmente nos casos em que as 

instituições os estruturam para oferecer a “[...] seus próprios professores, com a finalidade de 

‘qualificá-los’, com resultados muito aquém do desejado” (GIL, 2006, p. 21). 

Podemos encontrar evidências nas considerações acima ao analisarmos a qualidade do 

ensino superior no Brasil com base em parâmetros avaliativos de alunos da graduação, 

promovidos pelo governo federal e entre os egressos de cursos superiores, proporcionados 

pelos respectivos conselhos de classe, que certamente têm como causa também a falta de 

formação específica para a docência superior por parte de seus professores.  

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), em 

9 de agosto de 2006, avaliou a qualidade de mais de 5 mil cursos superiores do Brasil. O 

Exame Nacional de Desempenho de Estudantes (Enade), substituto do extinto “provão”, teve 

a participação de 277.476 alunos de 5.511 cursos de diversas instituições de Ensino Superior 

do Brasil – públicas e privadas.  

Nessa avaliação o Inep utilizou uma escala de 1 a 5 para classificar o nível de 

qualidade dos cursos: indicariam qualidade baixa 1 e 2; média 3 e alta 4 e 5. Os resultados 

finais, dentre os cursos avaliados, indicaram que 53% obtiveram o conceito médio; ficaram 

com o conceito baixo 20% dos cursos; e apenas 27% atingiram o conceito alto.  

Esses números demonstraram como anda a qualidade do ensino superior no país. 

Certamente esse resultado é consequência de diversas variáveis, tais como questões sociais, 

culturais, políticas, econômicas entre outras. Contudo, não podemos deixar de registrar que a 

falta de preparação pedagógica que predomina entre os docentes do ensino superior também 

pode ter forte participação nesses resultados.  

Nesse mesmo sentido, observamos o que tem ocorrido com os alunos egressos de 

cursos superiores, cujos conselhos promovem uma avaliação após a graduação como forma de 

credenciar o profissional ao exercício da profissão que escolheu. Os exemplos mais clássicos 

em que há exame dos graduados antes do ingresso no mercado de trabalho são os cursos de 

Direito e de Medicina. O curso de Direito condiciona a habilitação ao exercício da profissão a 

um exame obrigatório promovido pela Ordem dos Advogados do Brasil (OAB). Para os 

profissionais de Medicina, há também um exame avaliativo, embora não tenha caráter 
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obrigatório, cuja reprovação não impede o exercício da profissão. Mesmo assim, tais exames 

revelam dados que corroboram com a comprovação da deficiência na qualidade do ensino 

desses cursos, cujas causas certamente também trazem em seu bojo a questão da não 

formação pedagógica de seus professores.  

Os exames promovidos pelos Conselhos Seccionais da OAB realizam-se em cada 

unidade federativa três vezes por ano, com o propósito de habilitar bacharéis em Direito, por 

instituições reconhecidas pelo MEC, para o exercício profissional da advocacia. 

No terceiro exame de 2006, a OAB reprovou quase 90% dos bacharéis. A atribuição 

da responsabilidade por tal resultado caberia ao elevado nível desses exames ou ao baixo 

nível da qualidade do ensino recebida pelos alunos? Naquele exame, o índice geral de 

reprovação foi precisamente de 84,65%, ficando a aprovação apenas na casa dos 15,35%, 

embora, mesmo com esse mau desempenho, houvesse certo clima de otimismo por parte da 

própria OAB, conforme podemos observar na fala da vice-presidente dessa entidade, ao 

comentar tal resultado em reportagem do jornalista Miguel Roberto Nítolo: 

 

Para a OAB, o resultado pode ser considerado positivo, quando comparado 
aos percentuais de exames anteriores. ‘É a melhor das últimas quatro 
provas’, disse, em dezembro último, Márcia Regina Machado Melaré, vice-
presidente da entidade. ‘Os participantes estavam mais bem preparados’, 
explicou. O Exame de Ordem anterior, realizado em maio, aprovou somente 
9,25% dos candidatos (do total de 22.207, apenas 2.053 ganharam o direito 
de se inscrever na Ordem). ‘O exame 126, de maio do ano passado, continua 
liderando o ranking de pior resultado, com a aprovação de apenas 7,16% dos 
bacharéis’, relatou Márcia [...]. (NÍTOLO, 2007, p. 43). 

 

É oportuno destacar que no Exame de Ordem 2009/2 Brasil, dentre o número de 

inscritos presentes (67.914), o percentual de aprovados na 1.ª fase foi de 44,94 e na 2.ª fase, 

24,31% (ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL, 2009). 

Focando a atenção no Curso Superior de Administração, não há como avaliar a 

qualidade do ensino ofertado pelos critérios estabelecidos pelo Conselho Federal ou pelos 

Conselhos Regionais de Administração, como ocorre nos cursos de Direito e Medicina, 

porque o exercício da profissão se condiciona apenas à inscrição do profissional em seu 

Conselho Regional de Administração. Contudo, podemos fazer uma rápida análise baseada 

nas avaliações promovidas pelo governo federal.  

Ao analisarmos a qualidade dos cursos de administração com base na primeira 

avaliação promovida pelo Inep, por meio do Enade em 2006, constatamos semelhantes 
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deficiências na qualidade do ensino quando comparada com os cursos de Direito e de 

Medicina. Na Tabela 1, sintetizamos bem essa realidade:  

 

Tabela 1 − Distribuição de conceitos por área avaliada, Enade 2006   
 

Área Conceito 1 ou 2   Conceito 3   Conceito 4 e 5  S/C Total Número % Número % Número % Número 
Administração 363 32,0 583 51,5 187 16,5 342 1.133 
 
Nota: os percentuais de conceitos foram calculados desconsiderando as informações em S/C (sem/conceito)  
Fonte: MEC/INEP/DEAES - ENADE 2006 

 

Considerando os conceitos 1 e 2 de qualidade baixa; 3 de qualidade média; e 4 e 5 de 

qualidade alta, constatamos que o Curso de Administração, em sua primeira avaliação pelo 

Enade, mostrou-se ser um curso de qualidade média – com 51,5% nesse conceito. Por outro 

lado, há dados expressivos e merecem destaque: apresentaram resultados de baixa qualidade 

32,% e apenas 16,5% de qualidade alta. 

Desse modo, podemos ressaltar que o desempenho mediano do Curso de 

Administração, segundo a avaliação do Enade em 2006, deve ter causas semelhantes às 

apresentadas em relação aos cursos de Direito e de Medicina, entre elas, certamente a falta de 

preparação própria para o exercício da docência superior, por parte de seu corpo docente. 

Para analisar as condições em que se dá o magistério superior no Curso de 

Administração, exercido por profissionais administradores, primeiro precisamos chamar para 

essa abordagem a Lei n.º 4.769, de 9 de setembro de 1965, que dispõe sobre o exercício da 

profissão do administrador. Essa lei faculta ao profissional a atividade do magistério superior, 

uma vez que, em seu artigo 5.º estabelece o seguinte: “Aos Bacharéis em Administração é 

facultada a inscrição em concursos, para provimento das cadeiras de Administração, 

existentes em qualquer ramo de ensino técnico ou superior, e nas dos cursos de 

Administração.” (BRASIL, 1965).  

O Regulamento da Lei n.º 4.769/65, em seu Capítulo II, artigo 3.º, alínea “e”, deixa 

mais evidente essa possibilidade quando define: “Art. 3.º A atividade profissional do 

Administrador, como profissão, liberal ou não, compreende: [...]; e) magistério em matérias 

técnicas do campo da administração e organização.” (BRASIL, 1965). Mais adiante, tal 

Regulamento, em seu Capítulo III, artigo 9.º estabelece que “para o exercício da profissão de 

Administrador é obrigatório a apresentação da Carteira de Identidade de Administrador, 
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expedida pelo Conselho Regional de Administração, juntamente com prova de estar o 

profissional em pleno gozo de seus direitos sociais”.  

Como se vê, a própria legislação pertinente à área de atuação desse profissional não 

faz nenhuma alusão − muito menos exigência − à formação pedagógica, ou mesmo 

conhecimento pedagógico para o exercício da atividade docente no Curso Superior de 

Administração,4 limitando-se a exigências de natureza legal e social. 

É nesse cenário de problema histórico da desvalorização do conhecimento pedagógico 

− como exigência para o exercício da docência no ensino superior, que afeta também os 

profissionais do ensino superior de administração − que surge a necessidade do 

desenvolvimento deste estudo, contextualizando a profissão de professor, a formação docente, 

os saberes e as práticas de ensino, bem como os reflexos na práxis5 vivenciados por esses 

professores com seus alunos. 

Desse modo, definimos a Faculdade de Ciências da Administração de Pernambuco 

(FCAP), unidade de ensino da Universidade de Pernambuco (UPE),6 como campo 

investigativo deste estudo, que tem como título “Os Saberes Docentes Construídos pelos 

Professores e as Práticas de Ensino no Curso Superior de Administração da FCAP/UPE”. 

                                                 
4 O Conselho Federal de Administração, em pesquisa nacional, realizada em 2006, constatou que “[...] 76,32% 

dos profissionais que atuam nas atividades de ensino superior em administração são graduados em 
administração” (ANDRADE et al., 2006, p. 18) – amostra da pesquisa: 10.552, sendo 9.178 administradores; 
447 empregadores; 927 professores de graduação em administração.  

5 “Práxis é entendida como ‘ação do homem sobre a matéria e a criação de uma nova realidade’.” (SÁNCHEZ 
VÁZQUEZ, 1977, p. 117). “Para a filosofia marxista, a práxis é entendida como a relação dialética entre 
homem e natureza, na qual o homem, ao transformar a natureza com seu trabalho, transforma-se a si mesmo 
[...].” (JAPIASSÚ; MARCONDES, 2006, p. 224, grifo nosso). Citando Carr (1996, p. 101), Maria Amélia 
Franco (2008a, p. 81-82) diz que ele “considera que o característico da práxis é ser uma forma de ação 
reflexiva que pode transformar a teoria que a determina, bem como transformar a prática que a concretiza”. 

6 A FCAP/UPE, criada pela Lei Estadual n.º 2.622, de 29 de novembro de 1956, é uma instituição estadual, 
localizada em Recife, capital do Estado de Pernambuco. Com 98.938 km², uma população de 8.810.256 
habitantes (2009), Pernambuco integra uma das 27 unidades federativas do Brasil, localizado no centro-leste 
da Região Nordeste e tem como limites os Estados da Paraíba, Ceará, Alagoas, Bahia e Piauí. 
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JUSTIFICATIVA 
 

O interesse pela investigação deste estudo, “Os Saberes Docentes Construídos pelos 

Professores e as Práticas de Ensino no Curso Superior de Administração da FCAP/UPE”, 

fundamenta-se nos aspectos caracterizados a seguir: 

a) na importância que o Curso Superior de Administração representa para o 

desenvolvimento econômico e social do Brasil; 

b) em nossa trajetória profissional, iniciada há vinte e quatro anos, em atividades de 

ensino e como instrutor de capacitações realizadas em projetos de consultoria na área 

de Administração;  

c) nas observações empíricas que realizamos ao longo deste período de docência na 

FCAP/UPE, sobre os saberes docentes construídos pelos professores e suas práticas de 

ensino no Curso Superior de Administração daquela instituição, em que se evidencia a 

precariedade da formação docente específica para o exercício desse ofício.  

 

O Curso de Administração e sua Contribuição para o Desenvolvimento  

Econômico e Social do País 

 

A Administração é uma prática milenar e tem presença em todos os setores da 

sociedade, como definiu Peter Drucker: 

 

O executivo mais bem-sucedido de toda a história certamente foi o egípcio 
que, há cerca de 4.700 anos, idealizou a pirâmide e a desenhou e construiu 
em tempo recorde. Aquela pirâmide se mantém de pé com uma durabilidade 
diferente de qualquer outro trabalho humano. (DRUCKER, 2001, p. 52). 

 

 De fato, apesar de todo o mistério em torno de como os egípcios, sem contar com 

recursos tecnológicos “adequados”, conseguiram construir tão magníficas obras 

arquitetônicas, não podemos negar que naquelas construções se fizeram presentes alguns dos 

princípios básicos da administração, como planejamento, coordenação, supervisão e controle. 

É, portanto, a administração uma prática milenar como bem afirmou Drucker. 

Contudo, como campo disciplinar, a Administração tem origem bem mais recente na 

história da humanidade. Surgiu nos Estados Unidos da América – considerado o berço da 
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administração. Os primeiros cursos nessa área do conhecimento iniciaram-se em 1881, com a 

criação da Wharton School na Filadélfia, Pensilvânia. 

Na Europa, a administração segue seu curso com a criação do Administrative Staff 

College em 1948, considerado como o protótipo europeu para a instalação de centros de 

preparação para direção de Recherches of d’Études des Chefs d’Entreprises, em Jouy-en-

Josas, os Badener Unternehmergesprâche, na Alemanha, o Studiecentrum Bedrijfsbeleid, na 

Holanda, e outros similares nos países escandinavos.  

No Brasil, o ensino de Administração ganhou identidade com a criação do primeiro 

curso na Escola Superior de Administração de Negócios na cidade de São Paulo em 1941, por 

iniciativa do Padre Jesuíta Roberto Sabóia de Medeiros. Contudo, só em 9 de setembro de 

1965, o exercício da profissão de administrador foi definitivamente legalizado e 

regulamentado pela Lei n.º 4.769. A partir de então, essa data passou a ser considerada como 

o Dia do Administrador no Brasil.     

Até os anos 1960, o Brasil contava com apenas 31 cursos superiores de 

Administração; na década de 1970, tinha 164 cursos; na de 1980, eram 247 e na década de 

1990, havia 320 cursos. Em 2000, passou para 821 cursos; em 2002, já eram 1.158 e em 2003, 

1.710 cursos superiores de Administração (CONSELHO FEDERAL DE 

ADMINISTRAÇÃO, 2005-2006).7 Segundo o Censo da Educação Superior, em junho de 

2005, o Brasil tinha 2.484 cursos de Administração (BRASIL, 2006). Essa crescente 

evolução, por si só, já evidencia a importância que o referido curso vem assumindo na 

formação profissional da população brasileira, numa demonstração clara de reconhecimento 

da sua contribuição para o desenvolvimento econômico e social do país. Afinal, no mundo 

globalizado, em que as organizações e seus profissionais são cada vez mais desafiados a se 

tornar competitivos, “o ensino da Administração está sendo cada vez mais requerido, quando 

se observam fatores do tipo competitividade, qualidade e parcerias como pré-requisitos para o 

sucesso profissional e das organizações” (SPERS et al., 2001, p. 5).  

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), em 

2003, realizou pesquisa em que constatou um dado que merece ser citado neste estudo: dos 

3.887.771 alunos matriculados no ensino superior brasileiro (graduação), estavam 

matriculados nos cursos de Administração 576.305 alunos, o que corresponde a 14,8% do 

universo de todos os alunos matriculados nesse nível de ensino no país (BRASIL, 2004).  

                                                 
7 Em 1970, o Brasil tinha 5.276 profissionais graduados em Administração; em 2003, esse número já se elevara 

para 64.792 (CONSELHO FEDERAL DE ADMINISTRAÇÃO, 2005-2006).  
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O Conselho Regional de Administração de São Paulo (CRA-SP), com base em dados 

compilados do Ministério de Educação, apresenta a seguinte evolução comparativa entre o 

número total de profissionais de nível superior formados no Brasil (Tabela 2), em seus vários 

cursos, e os formados em Administração (cf. ANEXO A): 

 

Tabela 2 − Concluintes dos cursos de graduação no Brasil: comparativo com o Curso de  
Administração 

 

Anos 
Concluintes de todos os 

cursos  
 

Concluintes de 
Administração  

 

Profissionais de Administração / 
Profissionais de outras áreas 

(%)  
1990 230.206 23.384  10,2 

2000 352.305 39.147  11,1 

2001 395.988 43.320  10,9 

2002 466.260 54.656  11,7 

2003 528.223 64.792  12,3 

2004 626.617 77.461  12,4 

2005 717.858 92.054  12,8 

2006 736.829    122.227                            16,59 

2007 756.799   120.562    15,93 

 
Fonte: CRA-SP (2009) 
 

Essa série histórica demonstra que o percentual de profissionais formados em 

administração, em comparação com os profissionais das demais áreas, evoluiu de 10,2%, em 

1990, para 12,3% em 2003. Desse ano até 2005, esse percentual tem-se mantido na casa dos 

12% em média. Convém destacar que o número total de concluintes (todos os cursos) foi 

elevado em aproximadamente 320% (de 230.206, em 1990, para 717.858 em 2005), e o Curso 

de Administração vem acompanhando esse crescimento quase no mesmo ritmo, confirmando 

a elevada procura e consequente importância e valorização da profissão no país. Se levarmos 

em consideração 2006 e 2007, o percentual em favor do curso de administração é mais 

representativo, chegando aos índices de 16,5% e 15,9%.  

Em decorrência das crescentes ofertas e demandas por esse curso, observa-se que:  

 

Não é por acaso que quase 70% dos cargos de gerência em empresas 
brasileiras são ocupados por Administradores. A profissão tem se 
desenvolvido a cada ano, ampliando a capacidade de gestão das 
organizações com a inclusão das novas ferramentas trazidas pela 
globalização. (DANTAS, 2006, p. 8).  
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Outro dado expressivo sobre a importância da profissão “administrador”, para a 

economia e a própria sociedade, é seu elevado índice de empregabilidade, pois uma pesquisa 

realizada pelo Conselho Federal de Administração, sobre formação, atuação e oportunidades 

de trabalho do administrador em 2006, revelou que apenas 6,7% dos pesquisados declararam 

estar desempregados, ou seja, o índice de empregabilidade naquele ano atingiu a casa dos 

93,3% − dentre esses, 67,87% com carteira profissional assinada (ANDRADE et al., 2006). 

Outras relevantes afirmações sobre a importância econômica e social da 

administração, trazidas para esta discussão, são apresentadas por Chiavenato (2003) quando 

se refere ao elevado valor dessa profissão e de seus estudos para a sociedade: 

 

[...] é a Administração que produz e impulsiona o desenvolvimento 
econômico e social: o desenvolvimento econômico e social é resultado direto 
e concreto da Administração [...] a Administração é a ferramenta, a função 
ou o instrumento que torna as organizações capazes de gerar resultados e 
produzir desenvolvimento. (CHIAVENATO, 2003, p. 612). 

 

Por último, não podemos deixar de citar como Peter Drucker analisava o valor da 

administração – nos contextos econômico e social – ao afirmar:  

 

[...] há três tarefas de igual importância, mas essencialmente diferentes, das 
quais a administração tem de desencarregar para que a instituição a seu 
cargo fique capacitada a funcionar e a dar a sua contribuição: 
- atingir a finalidade e a missão específicas da instituição [...]; 
- tornar o trabalho produtivo e transformar o trabalhador em realizador; 
- administrar os impactos sociais e as responsabilidades sociais [...]. Uma 
instituição existe para cumprir uma finalidade e uma missão específicas, uma 
função social específica. (DRUCKER, 2002, p. 31). 

 

Trajetória profissional 
 

O segundo aspecto impulsionador de nosso interesse pelo tema desta pesquisa foi a 

própria trajetória profissional na área do ensino, iniciada em agosto de 1985, ao passar a 

trabalhar como consultor autônomo na Cláudio Porto & Consultores Associados, onde 

atuávamos também como instrutor na execução de projetos. Na condição de consultor em 

Sistemas Organizacionais, coordenamos, planejamos, estruturamos e realizamos dezenas de 

capacitações, preparando funcionários, diretores e dirigentes de vários níveis para 

desenvolvimento de novos sistemas, regras, normas e procedimentos técnico-administrativos 

em diversas organizações públicas e privadas. 
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Graduado bacharel em Administração pela FCAP/UPE em 1985, iniciamos nossas 

atividades docentes no ensino superior com a disciplina Teoria Geral da Administração em 

novembro de 1986 nessa Faculdade/Universidade. 

De aluno a diretor, nossa trajetória acadêmica e profissional na FCAP/UPE inclui, 

além de experiências em atividades de ensino, o desenvolvimento de atividades técnico-

administrativas correlatas ao magistério; na área do ensino, somos professor dos cursos de 

graduação, pós-graduação e extensão, além de professor orientador de projetos 

organizacionais nos cursos de pós-graduação. Nas atividades técnico-administrativas do 

magistério, coordenamos os cursos de pós-graduação em Planejamento & Gestão 

Organizacional, o Curso de Planejamento & Gestão do Mercado Imobiliário e o MBA em 

Sistemas de Saúde e Gestão Hospitalar; exercemos o cargo de chefe do Departamento de 

Ciências Administrativas (DAD) por dois mandatos; de pró-reitor administrativo da UPE; 

diretor da FCAP/UPE por dois mandatos; vice-diretor, igualmente por dois mandatos; e, 

atualmente, ocupando o cargo de diretor da mesma instituição.      

Com o propósito de aperfeiçoar a capacidade de ensino, realizamos um curso de 

especialização em Administração de Marketing na própria FCAP/UPE em 1986. Na busca de 

maior aprofundamento sobre as práticas de ensino no nível superior, concluímos, em fevereiro 

de 1998, o primeiro mestrado − em Planificación y Gestion Organizacional pela Universidad 

Autónoma de Madrid. Pela Universidad Politécnica de Valência, concluímos em junho de 

2002 o segundo mestrado, em Dirección y Organización de Hospitales y Servicios de Salud.  

Com graduação na área de Administração, uma especialização e dois mestrados no 

mesmo campo disciplinar e, ainda assim, ressentindo-nos pela falta de uma boa preparação 

específica para o ofício da docência, profissão exercida há mais de duas décadas, elegemos o 

campo da educação para nosso doutorado por acreditar que, por meio desse curso, poderíamos 

aperfeiçoar a preparação e profissionalização diante da atividade de ensino, que abraçamos 

efetivamente em 1990, quando deixamos de estar professor e passamos a ser professor. Nas 

atividades de consultoria, a partir daquele ano, apenas estamos.  

 

Observações empíricas 

 

As observações empíricas sobre os saberes docentes, as práticas de ensino e a 

formação docente de nossos colegas professores tratam de outros aspectos (o terceiro), que 

fundamentam o interesse pelo desenvolvimento do tema deste estudo. Nelas, temos 
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verificado, ainda que de forma precária, que há uma imperativa necessidade de realizar 

investigações a respeito de como a profissão professor é assumida e exercida pelos 

professores do Curso Superior de Administração da FCAP/UPE; como se deu sua formação e 

preparação para a docência no ensino superior; e, ainda, quais são seus saberes docentes e 

suas práticas de ensino, responsáveis pela mobilização de tais saberes, de modo que possamos 

favorecer o encaminhamento de propostas para a implantação − ainda inexistente − de 

políticas de formação continuada para eles, nesta instituição, com o Projeto Político-

Pedagógico.   

Embora a FCAP/UPE tenha apresentado excelentes resultados nas avaliações a que se 

submeteu, desde 1996 − Exame Nacional de Cursos (ENC) e Exame Nacional de 

Desempenho de Estudantes (Enade) −, e venha demonstrando preocupação com o tipo de 

profissional que está pondo no mercado, observamos que não existe nenhum esforço 

sistemático, por parte dos professores, tampouco das coordenações de curso – função que 

substituiu as chefias de departamento em 2009, com a implantação do novo Estatuto da 

Universidade de Pernambuco –, que possa transformar tal preocupação em ação efetiva.  

Os professores, quando falam de suas atividades de ensino, demonstram grande 

preocupação em prender a atenção dos alunos, em conseguir deles o aprendizado dos assuntos 

que ministram, em elevar os níveis de aprovação, em melhorar sua metodologia de ensino. 

Contudo, não há nenhuma discussão, muito menos ações, no sentido de definir, por exemplo, 

que tipo de profissional a FCAP/UPE está formando, que precisa ou deve formar.  

Em um estudo exploratório realizado com o propósito de aprofundar o conhecimento 

sobre o perfil do profissional da FCAP/UPE, observamos que a maioria dos professores 

exerce outras atividades profissionais fora da instituição, geralmente com rendimentos 

financeiros mais elevados naquelas organizações. Muitos afirmam que somente permanecem 

nas atividades de ensino da instituição pelo puro prazer em ensinar. Outros, pelo aporte 

curricular que a FCAP/UPE promove à sua carreira profissional. Há ainda aqueles que 

buscam as salas de aula como forma de manter seus conhecimentos atualizados ou elevarem 

sua rede de relacionamentos. Nesses casos, é comum alguns serem convidados pelos próprios 

alunos a prestar serviços de consultoria em sua organização.  

Tais posturas, caracterizadas por maior valorização de outras atividades que exercem 

fora da instituição, em detrimento do exercício das atividades profissionais docentes, 

contribuem para certa desvalorização da profissão “professor” universitário. Contudo, 

devemos salientar que essa desvalorização da profissão, que muitos exercem paralelamente às 
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outras atividades, está fortemente vinculada à natureza do que desenvolvem fora do trabalho 

docente.   

Há uma nítida diferença entre o professor (universitário) que exerce outra atividade 

profissional desvinculada da sua atividade docente e aquele que exerce a docência do ensino 

superior simultaneamente às suas atividades profissionais como autônomos no mesmo campo 

de conhecimento. No primeiro caso, tais professores costumam identificar-se apenas por sua 

formação acadêmica, e não pelo título de professor, como se tal título o desvalorizasse. No 

segundo caso, eles precedem aos títulos acadêmicos a expressão professor, certamente com o 

propósito de valorizarem sua profissão − o professor economista; o professor advogado; o 

professor administrador, etc. Um fenômeno comum também entre os professores do campo 

investigativo deste trabalho. Podemos entender melhor a atitude desses professores quando 

analisamos o que Pimenta e Anastasiou trazem a respeito de como a profissão professor é 

encarada pelo próprio professor em níveis distintos do ensino:   

 

Um físico, um advogado, um médico, um geógrafo, um engenheiro, por 
exemplo, que dão aulas no ensino superior, convocados a preencher uma 
ficha de identificação qualquer, como se identificariam profissionalmente? 
Podemos imaginar algumas possibilidades; físico, advogado, médico, 
geógrafo, engenheiro, simplesmente; ou seguido de professor universitário; 
ou ainda, simplesmente como professor universitário. Destes, seguramente, a 
primeira forma seria a mais freqüente. Quando exercem a docência no 
ensino superior simultaneamente a suas atividades como profissionais 
autônomos, geralmente se identificam em seus consultórios, clínicas, 
escritórios como professor universitário, o que indica clara valorização 
social do título de professor. É freqüente o uso dessa identificação nas 
placas, cartões e receituários de médicos, advogados, dentistas, arquitetos. 
Entretanto o título de professor sozinho sugere uma identidade menor, pois 
socialmente parece se referir aos professores secundários e primários.  
(PIMENTA; ANASTASIOU, 2005, p. 35).   

 

Ao analisarmos os professores do Curso Superior de Administração da FCAP/UPE, 

percebemos que eles, na maioria, vivenciam inúmeras experiências dentro e fora da 

instituição, que lhes permitem agregar, ao exercício de suas atividades docentes e não 

docentes, novos e importantes conhecimentos que contribuem para seu desenvolvimento 

profissional. Esses profissionais costumam participar ativamente da realidade que permeia o 

entorno de instituições públicas e privadas, de âmbito local, regional, nacional e internacional 

− seminários, congressos, programas de capacitação, reuniões profissionais, visitas técnicas, 

elaboração e execução de projetos mercadológicos, socioambientais, negociações trabalhistas, 

de mercado, intercâmbios acadêmicos, científicos, culturais.  
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No entanto, apesar de toda essa experiência, independentemente de assumirem ou não 

o título de professor, fora da esfera do trabalho docente, como profissionais que atuam no 

ensino superior, também são “vitimados” pelos problemas que afetam a área da Educação, tais 

como a falta de investimento na política educacional, por parte dos órgãos oficiais, com fortes 

rebatimentos nas políticas de remuneração, capacitação, condições de trabalho; o estresse 

provocado pela carga excessiva de trabalho (docente e não docente), imposta pelas 

necessidades econômico-financeiras; a competitividade profissional dentro e fora da 

instituição de ensino superior; os desafios de domínio da tecnologia, em que se vê obrigado a, 

no mínimo, ter a capacidade de acompanhar o ritmo veloz de intimidade como seus alunos se 

relacionam e manuseiam essas poderosas ferramentas da comunicação – internet, charters, 

blogs, etc. (TARDIF, 2008). 

Mesmo com tantos desafios e limitações, em que as prioridades nem sempre 

favorecem as atividades docentes, muitos desses professores parecem acreditar no importante 

papel que exercem para a sociedade na formação de alunos. Trabalham em suas aulas não 

apenas questões de natureza conceitual e técnica, mas também as de natureza social – 

apresentam, além das questões econômico-financeiras, os problemas e desafios 

socioambientais que as instituições públicas e privadas enfrentam atualmente e trazem 

exemplos práticos de como tal realidade pode ser trabalhada pelos administradores; 

apresentam, ainda, experiências de êxito dessas instituições e das que integram o denominado 

Terceiro Setor. Assim, trazem para a sala de aula a realidade do cotidiano econômico, político 

e social, conhecida e vivenciada também por seus alunos, numa demonstração de 

preocupação, no mínimo, implícita, em formar mais que um profissional de administração: 

um cidadão. Tais atitudes certamente têm contribuído, ainda que de maneira não explícita e 

“pouco consciente”, para a construção da identidade profissional desses professores, embora, 

na maioria, não sejam, apenas estejam professores.  

Por ser uma faculdade cinquentenária, a FCAP/UPE tem um quadro de professores de 

distintas gerações – desde professores iniciantes, geralmente jovens ex-alunos da própria 

instituição, atuando na condição de professores convidados, até professores veteranos, prestes 

a se aposentar por tempo de serviço e alguns, compulsoriamente. Nessa mescla de idades, 

gerações e anos distintos de atividade docente, configura-se um quadro profissional em que 

perpassam várias fases e desafios da carreira de professor − as incertezas e insegurança dos 

iniciantes; as desconfianças e segurança dos veteranos; a motivação; a desmotivação.   
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 Esses professores, dos iniciantes aos veteranos, são profissionais com boa preparação 

e experiência técnica nas disciplinas que lecionam. Contudo, sua formação para o ensino 

superior (formal) é praticamente inexistente. Muitos anseiam melhorar seu desempenho 

pedagógico nas atividades de ensino que exercem, até como forma de garantirem seu espaço 

ante o clima competitivo a que são submetidos pelo mercado. Por isso, sobretudo os mais 

jovens, são geralmente mais abertos às inovações didáticas e pedagógicas de que tomam 

conhecimento por meio de relatos dos seus pares. Quando ouvem experiências positivas dos 

colegas, normalmente se interessam em obter mais detalhes e procuram repetir tais 

experiências com seus alunos, promovendo os ajustes que consideram necessários à sua 

realidade. Essa é a maneira que encontram para definir procedimentos didáticos mais 

eficientes em sua ação pedagógica. Esses professores parecem ter a consciência de que o 

domínio técnico da disciplina não é mais suficiente para dar conta das necessidades didático-

pedagógicas exigidas por sua atividade docente no ensino superior de administração.  

Nessa direção de pensamento, Araújo demonstra que “a formação pedagógica do 

professor universitário apontada como um dos caminhos possíveis na busca da 

profissionalização docente revela a preocupação em ultrapassar modelos de formação e 

concepções de docência calcados no paradigma da racionalidade técnica [...]” (ARAÚJO, 

2005, p. 48) 

Desse modo, todo o esforço da instituição na promoção de encontros pedagógicos, que 

vem realizando semestralmente, tem obtido ressonância positiva entre alguns de seus 

professores. Essa é uma forma de adesão dos professores, embora não seja a maioria, ao 

desenvolvimento de projetos promovidos pela FCAP/UPE na busca da melhoria da qualidade 

do ensino que tem promovido à sociedade, de modo a seguir os princípios da 

indissociabilidade do trinômio ensino-pesquisa-extensão – seu projeto político-pedagógico; 

projetos educacionais, socioambientais, projetos culturais, etc. 

Outro aspecto relevante quanto à atividade de ensino é o fato de quase 85% dos 

professores da FCAP/UPE comparecer à instituição apenas em seus dias de aula, por 

exercerem, fora dela, outras atividades profissionais remuneradas. Portanto, como já 

afirmado, esses não são, mas, sim, estão professores. Isso caracteriza certa “desvalorização” 

da carreira docente, pois tal realidade tem dificultado a reserva de tempo para o estudo, a 

pesquisa e a reflexão sobre saberes e práticas docentes em suas várias dimensões, o que, de 

certo modo, rebate diretamente na sua formação como profissional do ensino superior.  
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Por outro lado, há um pequeno grupo mais presente no cotidiano da instituição − um 

percentual de 15% −, que são professores. Esses, pela dedicação prestada às atividades na e da 

FCAP/UPE têm levado a instituição a uma posição de destaque na sociedade, pelas atividades 

de ensino, pesquisa e extensão que realizam e pela formação prática que proporcionam aos 

alunos, em virtude da experiência de que são detentores. Aqui é importante registrar: aqueles 

que estão professores, mesmo que não tenham uma participação mais ativa na vida cotidiana 

da instituição em benefício de outras atividades profissionais que exercem fora dela, também 

têm contribuído significativamente para seu bom desempenho. Contudo, falta a essa equipe de 

profissionais da educação maior conhecimento teórico sobre os saberes docentes, bem como a 

mobilização desse conhecimento e os conhecimentos de que são portadores, em conjunto, nas 

várias áreas específicas da administração, em suas atividades práticas – em suas práticas de 

ensino. Esse conhecimento pode ser mais facilmente canalizado por uma política de formação 

continuada, de que a instituição ainda não dispõe.   

É inegável que os referidos professores têm todo um conhecimento técnico e prático 

sobre as áreas em que atuam na sua disciplina. Afinal, na maioria, eles são profissionais que 

exercem atividades em áreas ligadas às disciplinas que lecionam. Muitos são consultores, 

dirigentes, empregados, empregadores, profissionais liberais, atuando profissionalmente fora 

da FCAP/UPE. De sua vivência, constroem seus saberes experienciais de inegável 

importância para sua formação docente e suas práticas de ensino. Tais saberes são 

fundamentais para a formação de seus alunos, também futuros administradores. Tardif, nesse 

sentido, valoriza bastante esse conhecimento (prático) decorrente da formação de tais 

profissionais: “É impossível compreender a natureza do saber dos professores sem colocá-lo 

em íntima relação com o que os professores, nos espaços de trabalho cotidianos, são, fazem, 

pensam e dizem.” (TARDIF, 2005, p. 15). 

Independentemente de exercer ou não atividades fora da docência, relacionadas com 

suas atividades de ensino, de estar mais ou menos presente no cotidiano da instituição de 

ensino superior, esse profissional deve orgulhar-se de ser professor, porque essa é uma 

atividade que exige de um bom profissional investimento contínuo na sua capacitação. O 

professor nunca será um profissional pronto e acabado, o que exigirá de si determinação, 

persistência e esforços constantes na busca de sua formação – um projeto inacabado – como 

bem descreve Tardif:  

 

Um dos resultados mais importantes do movimento de profissionalização do 
ensino é considerar a formação profissional como um continuum que se 
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estende sobre toda a carreira dos docentes. Esse resultado significa que uma 
parte importante da formação profissional, ao invés de se limitar à formação 
inicial, é adiada até o momento de entrada na carreira e no exercício 
contínuo do ofício. (TARDIF, 2008, p. 42). 

 

É importante ressaltar a formação pedagógica nesse continuum, que deve seguir a 

carreira profissional de um docente, destacado por Tardif (2008), sobretudo para o docente 

universitário, cuja busca sobre o domínio do conhecimento da técnica parece impor-se à 

necessidade da formação pedagógica – uma formação que não se faz presente no ensino 

superior, como deveria, nem pela prática nem por imposição legal, conforme já comentado.    

Os saberes desses profissionais participantes deste estudo vão construindo-se com as 

várias experiências que vivenciam e acumulam ao longo da vida, na instituição de ensino e 

principalmente fora dela, uma vez que uma fração expressiva de tempo desses profissionais 

(na maioria) é dedicada às atividades que exercem fora da FACP/UPE. No entanto, não 

podemos deixar de reconhecer a importância dessas experiências, por colaborarem na 

construção de seus saberes específicos (na e para a ação e formação docente), uma vez que: 

 

[...] os próprios professores, no exercício de suas funções e na prática de sua 
profissão, desenvolvem saberes específicos, baseados em seu trabalho 
cotidiano e no conhecimento de seu meio. Esses saberes brotam da 
experiência e são por ela validados. Eles incorporam-se à experiência 
individual e coletiva sob a forma de habitus e de habilidades, de saber-fazer 
e de saber-ser. (TARDIF, 2005, p. 38-39). 

 

 No caso particular dos professores da FCAP/UPE, a predominância daqueles que 

exercem outras atividades profissionais fora da instituição acadêmica tem proporcionado o 

aporte de conhecimentos práticos aos vários campos de conhecimentos disciplinares da 

administração, o que vem contribuindo para a construção de saberes e a formação docente na 

instituição na perspectiva experiencial. A importância do conhecimento prático na formação 

do professor é destacada por Chartier (2007), quando diz que o modelo de construção do 

saber docente fundamentado na pesquisa-ação (na prática) “[...] toma emprestado muitos de 

seus conceitos do mundo do trabalho, da formação dos adultos nas empresas. Ele legitima o 

ponto de vista dos atores em campo, idealizadores, inventores e não somente executores” 

(CHARTIER, 2007, p. 188). 

No desafio de proporcionar uma prática docente mais consciente aos seus professores 

diante das necessidades e exigências do ensino superior, cabe à FCAP/UPE buscar no 

conhecimento científico aquilo que falta aos seus profissionais: o conhecimento e preparo 
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teórico (consciente) para o exercício de suas atividades educativas, pois apenas o 

conhecimento e domínio da prática, de que são detentores, não se traduz como suficiente para 

dar conta do saber verdadeiramente pedagógico no âmbito do ensino superior.  

Para o alcance desse propósito, é importante perceber e encontrar respostas, nessa teia 

de construção de conhecimentos na prática vivenciada por seus professores, às seguintes 

indagações:  

a) O que os professores entendem por saberes docentes?  

b) Quais os saberes docentes, não decorrentes da prática, que são necessários e são 

possíveis construir e serem incorporados às suas práticas de ensino? 

c) Como esses professores, mesmo sem formação específica para o ensino superior, 

contribuem para o sucesso de seus alunos e da própria FCAP/UPE?  

Encontrar respostas para essas indagações é um dos propósitos deste estudo. Nesse 

contexto, e levando em consideração a importância do Curso Superior de Administração para 

o desenvolvimento econômico e social do país, essa trajetória profissional na área do ensino, 

associada a uma carência de formação específica para esse fim, e a de colegas professores, as 

observações empíricas, a necessidade de compreender quais são e como são construídos e 

mobilizados, em suas práticas de ensino, os saberes docentes desses professores, e, ainda, a 

importância de proporcionar a busca de novos saberes impostos pela contemporaneidade, 

podemos afirmar que este estudo se reveste de grande relevância, não apenas para a 

instituição escolhida como campo investigativo, mas também como forma de contribuir para 

um novo pensar, ou repensar a profissão professor, a formação desse profissional, seus 

saberes docentes e suas práticas de ensino na instituição universitária brasileira, notadamente 

no campo específico da formação superior em administração.  
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CAPÍTULO 1    
 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA  

 

1.1 PROFISSÃO PROFESSOR, FORMAÇÃO, SABERES E PRÁTICAS DE ENSINO   
 

A fundamentação teórica deste estudo contempla diversos autores que tratam das 

bases conceituais relativas à profissão professor, à formação docente, aos saberes docentes e 

às práticas de ensino – categorias definidas para a investigação do objeto deste estudo, 

definidos como “os saberes docentes e as práticas de ensino no Curso Superior de 

Administração da FCAP/UPE”. 

Para a análise dessas categorias, utilizamos primordialmente como referenciais 

teóricos as bases conceituais formuladas por Tardif (2005; 2008), Tardif e Raymond (2000) e 

Tardif e Lessard (2008), promovendo diálogos deles com diversos autores − Abraham et al. 

(1986); Gil (1997; 2002; 2006); Veiga (1989; 2006; 2008); Pimenta (1997; 1999; 2007); 

Charlot (2000; 2001; 2005); Melo (2000); Cunha (2005; 2006a; 2006b; 2008); Pimenta e 

Anastasiou (2005); Franco (2008a; 2008b); Mizukami (2008), entre outros − por contribuírem 

com o pensamento daqueles autores, oferecendo maior aprofundamento e compreensão sobre 

o embasamento teórico que norteou o desenvolvimento deste estudo.  

 

1.1.1 A profissão professor   

   

Nesta seção, trataremos de dois aspectos relevantes da profissão professor, 

especificamente no que se tange às esferas do ensino superior, quais sejam: as diversas formas 

do ingresso na profissão − desde as mutações impostas pelo mercado até as influências do 

ambiente familiar ou escolar − e a questão da construção da identidade desse profissional 

perante os desafios desses fenômenos. 
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O ingresso na profissão professor 

 

No mundo contemporâneo, em que a tecnologia da informação e o conhecimento 

assumem importante papel na definição de novas formas de trabalho, e o Estado representa 

uma fração cada vez menor diante de sua responsabilidade para a universalização de direitos 

da sociedade, por exemplo, a saúde, a segurança e a própria educação que deveriam ser 

tratados como um direito do cidadão, como direito universal vinculado à própria condição 

humana, e não como uma mercadoria, como é o caso específico da educação (CHARLOT, 

2005), é inegável que haja fortes rebatimentos negativos na geração de empregos em diversas 

profissões, estimulando a competitividade, muitas vezes irracional, sem precedentes éticos e 

morais, e elevando a própria informalidade no mercado de trabalho – consequências 

“inconsequentes” do Estado mínimo.  

Essa tendência de redução da responsabilidade direta do Estado em face dos direitos 

universais ainda é fortemente sentida na atualidade. Morosin, referindo-se à sociedade 

contemporânea, por ela denominada de sociedade do conhecimento, retrata bem esse viés do 

Estado mínimo, que afeta a própria valorização (ou desvalorização) do estudante, sobretudo 

no ensino superior, quando afirma que nela há uma expressiva e notável “redução do papel do 

Estado, da importância do estudante e das novas formas de gestão do ensino superior [...]” 

(MOROSIN, 2010, p. 614).  

Em decorrência desse quadro de retração do Estado diante dos direitos universais da 

sociedade, inclusive no direito à educação, é notável a forte tendência de migração de 

profissionais liberais, ex-empregados e de profissionais em “fim de carreira” − aposentados, 

recém-aposentados, os prestes a se aposentar − para o exercício da docência em todos os 

níveis de ensino, inclusive no ensino superior, em que a oferta de trabalho, diferentemente de 

outras profissões, encontra-se em franca expansão. Uma expansão imposta pela própria 

sociedade, que passa a exigir cada vez mais titulação acadêmica, nem sempre acompanhada 

de adequada qualificação, para ocupação de cargos ofertados pelo mercado, dos mais simples 

aos mais complexos (PIMENTA; ANASTASIOU, 2005).  

 Não podemos ignorar que o nível de instrução acadêmica hoje representa um grande 

diferencial competitivo na disputa por espaços no mercado de trabalho, sobretudo o formal; 

uma realidade observada também nos requisitos estabelecidos para participação em concurso 

público (federal, estadual e municipal). Esse quadro tem repercutido na elevação, a cada ano, 
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a cada década, da demanda pelo ensino, sobretudo no nível superior, e, ao mesmo tempo, na 

oferta de trabalho docente. 

Tal tendência de crescimento, especificamente o da oferta de trabalho para a profissão 

professor universitário, no mercado atual, já havia sido apontada por Melo (2000) nas 

pesquisas que subsidiaram o desenvolvimento de sua tese de doutorado intitulada “A 

Construção do Saber Docente: entre a formação e o trabalho”. A autora destaca que se trata de 

uma das profissões que, no contexto mundial, contraditoriamente ao seu crescimento, sofrem 

maior desvalorização em termos de prestígio social, fragilidade das condições de trabalho 

(material, salarial) e ainda dificuldades no domínio e controle do próprio trabalho quanto aos 

aspectos de estabelecimento de conteúdo, definição de metodologia, utilização de referencial 

teórico, etc.  

Cunha (2006a) lembra que a questão da desvalorização da profissão é algo fortemente 

percebida pelo próprio professor, sobretudo no que se refere às questões materiais, 

notadamente para aqueles que exercem sua profissão no setor público, porque, em pesquisas 

realizadas sobre “o bom professor e sua prática”, ao abordar a questão salarial, constatou que 

“[...] é com certa mágoa que os professores reconhecem a sua desvalorização profissional, 

especialmente por parte dos órgãos governamentais, pois [...] não há condições para um 

exercício pleno da docência se o professor precisa assoberbar-se de trabalho para garantir sua 

sobrevivência” (CUNHA, 2006a, p. 123).  

Encontramos também em Barretto (2010) esse mesmo sentido paradoxal de 

valorização da profissão professor, demonstrada por Melo (2000), uma vez que, por um lado, 

é reconhecidamente uma profissão em franca expansão no mercado, por outro, uma das 

profissões que têm apresentado mais perda de prestígio em nossa sociedade. Esse quadro tem 

como causa a constante elevação do grau de escolaridade exigido pelo mercado, que traz 

como inevitável efeito negativo a própria desvalorização dos certificados e diplomas 

expedidos pelas instituições de ensino – outro paradoxo. Nas décadas passadas, ter o 2.º grau 

concluído era um diferencial.  

 No início dos anos 1990, essa exigência passou a ser uma graduação. No final daquela 

década, já era necessária a pós-graduação lato sensu. Atualmente, o que faz diferença, no 

ponto de vista da formação acadêmica, são os cursos stricto sensu. Acrescentemos também a 

própria perda do domínio e da exclusividade sobre a construção e transmissão do 

conhecimento, por parte da instituição escolar, como outro ingrediente responsável pela 

desvalorização desse profissional. Em vista disso, podemos afirmar que o crescimento dessa 
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profissão vem acompanhado de sua expressiva desvalorização como reflexo “[...] da crise da 

escola em face da expansão da escolaridade e da diminuição do valor relativo dos certificados 

que ela fornece, bem como da perda do monopólio que tinha a instituição escolar sobre a 

transmissão do saber autorizado” (BARRETTO, 2010, p. 288). 

Desse modo, o mercado, que, por um lado, gera desemprego em diversas profissões, 

por outro e simultaneamente, gera disponibilidade de mão de obra para o ofício da docência 

no ensino superior, embora não a valorize da maneira que deveria. Como essa migração de 

outros profissionais para o campo da educação superior tem ocorrido por uma necessidade de 

as pessoas se manterem no mercado de trabalho, e assim assegurarem sua condição de 

empregadas − mesmo que se submetam a condições salariais e de trabalho não compatíveis 

com a importância do ofício −, certamente podemos configurar essa questão como uma das 

principais razões pelas quais os candidatos que se apresentam para tal profissão, nessas bases, 

não sejam adequadamente qualificados, pelo menos a maioria. Essa questão se agrava porque 

tal qualificação, sob o ponto de vista legal, restringe-se à formação lato sensu e stricto sensu, 

como se essas formações dessem conta de preparar intempestivamente alguém para exercer 

com desenvoltura e bons resultados a desafiadora tarefa de lecionar no ensino superior – a 

profissão professor.  

Mesmo assim, não podemos negar a possibilidade de encontrar professores 

universitários, ainda que tenham ingressado nessa atividade de maneira circunstancial, que 

valorizam sua profissão, demonstrando ser bons profissionais, pelo menos no que diz respeito 

ao aspecto do compromisso com a profissão. Foi o que constatou Cunha (2006a, p. 159) em 

suas pesquisas sobre “o bom professor e sua prática”, ressaltando: “[...] 60% dos nossos 

interlocutores afirmaram estar no magistério por razões circunstanciais e não como opção 

profissional primária. Todos eles, entretanto, mostraram um profundo sentimento de 

valorização do magistério, afirmando que gostam muito do que fazem.”  

Nesta análise, destacamos, ainda, como relevante, que a migração de um profissional 

de fora para dentro da instituição de ensino superior, necessariamente, não o excluirá 

definitivamente das atividades extradocentes, uma vez que também é comum, nesses casos, 

muitos profissionais exercerem simultaneamente suas atividades profissionais nesses dois 

campos – o docente e o não docente nos setores público e privado. Essa constatação pode 

encontrar respaldo nos estudos de Araújo que, ao delinear o perfil do professor universitário 

na Universidade Federal de Pernambuco, verificou que os professores do ensino superior 

geralmente: 
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[...] são aqueles que trabalham em diferentes instituições, com base em 
contrato de regime exclusivo e parcial, que desenvolvem uma série de 
atividades, como docência nos cursos de especialização, consultoria, seleção 
de quadros, assessoramento [...] são profissionais não necessariamente 
somente da universidade. (ARAÚJO, 2005, p. 1). 
 

Ao falarmos sobre a profissão professor, não devemos restringir a motivação que 

levou e continua levando profissionais de outras áreas a ingressar nesse ofício como 

consequência apenas de questões relativas às necessidades impostas pelo mercado de 

trabalho, uma vez que essas não são as únicas causas determinantes dessa escolha. Há outros 

fatores contributivos para a busca e construção dessa profissão que precisam ser apresentados, 

debatidos e valorizados. Para tanto, é imperativo avocar à discussão importantes conclusões 

de pesquisas realizadas por Tardif (2005), em que os professores investigados falavam sobre a 

origem de sua paixão e de sua opção pelo ofício da profissão professor sem se reportarem às 

imposições de mercado ou às necessidades de migração de profissão. Em suas falas, pelo 

menos três aspectos foram bem evidenciados como elementos determinantes para a escolha da 

profissão docente: influência da família, influência de antigos professores e influência dos 

próprios colegas, que tiveram a oportunidade de ajudar durante sua trajetória acadêmica na 

condição de alunos: 

 

[...] muitos professores, especialmente mulheres, falaram da origem familiar 
da escolha de sua carreira, seja porque proviam de uma família de 
professores, seja porque essa profissão era valorizada no meio em que 
viviam [...] outros professores também falaram da influência de seus antigos 
professores na escolha de sua carreira e de sua maneira de ensinar [...] 
outros, ainda, falaram de experiências escolares importantes e positivas, [...] 
por exemplo o prazer que tinham em ajudar os outros alunos da sala sempre 
que havia oportunidade. (TARDIF, 2005, p. 75-77).  

 

Essas constatações a que chegou o autor demonstram que a escolha da profissão 

professor não é apenas uma consequência da conjuntura atual de mercado, embora não se 

negue que haja essa influência. Ela pode também se dar em decorrência de outros fatores 

apontados naquelas pesquisas, que merecem aqui ser ratificados: a influência familiar; a 

influência de antigos professores; e a influência de ex-colegas escolares. Essas influências 

certamente ocorreram, como ainda devem ocorrer, sem necessariamente estarem vinculadas 

às consequentes mutações de mercado em relação à questão das profissões e das ofertas de 

emprego no campo do ensino superior. 
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 Não obstante todas essas adversidades em torno do profissional professor, sobretudo 

na atualidade, vale destacar que o professor, independentemente da variável que mais o 

influenciou na escolha da sua profissão (docente) – se as circunstâncias de mercado, a família, 

antigos professores, ex-colegas escolares –, é uma pessoa e como tal é um ser que pensa, é um 

ser intelectual, um ser detentor de uma cultura, um ser que tem como responsabilidade não 

apenas a função de transmitir conhecimentos, mas também a de formar pessoas, descobrir e 

produzir conhecimentos.  

Essa visão em torno do profissional professor encontra apoio em Peretti:  

 

[...] hombre de transmisión de conocimiento, el profesor es también hombre 
de descubrimientos; hombre de cultura, no por eso deja de ser hombre de su 
tiempo; intelectual, es también artesano (y artista); hombre de personalidad 
viva, es también hombre de inventiva prática; en el profesor deben 
conciliarse las contribuiciones del homo sapiens y las del homo faber. 
(PERETTI, 1986, p. 171).8  

 

Nas palavras de Peretti, percebemos quão importante e complexa é a atividade 

docente, pois o exercício de seu ofício exige desenvolvimento intelectual, aprimoramento 

prático daquilo que teoriza para que possa compatibilizar o que pensa com o que faz – o saber 

pensar e o saber fazer. É bem verdade que esse autor traz uma definição do professor “ideal”, 

embora, na realidade prática, nem sempre encontremos professores detentores desses 

inegáveis e necessários bons atributos para o exercício da profissão. 

Reforçando esse entendimento, Charlot (2005) vai mais além e chama a atenção para o 

importante papel social e, sobretudo, cultural que o professor exerce ou deveria exercer por 

meio de seu ofício, uma vez que tem como responsabilidade não só a função de instruir seus 

alunos, mas, especialmente, a função de primar por sua educação, por sua formação:  

 

O professor é um agente social, mas também é um agente cultural. É através 
de sua função cultural que ele exerce sua função social [...] o professor, ao 
mesmo tempo em que contribui para a reprodução social, transmite saberes, 
instrui, educa, forma. (CHARLOT, 2005, p. 82).  

 

Uma formação que, embora seja dirigida a grupos de alunos, centra-se fortemente no 

indivíduo – o aluno; cada aluno individualmente. Essa responsabilidade sobre cada ser 
                                                 
8 “[...] homem de transmissão de conhecimento, o professor é também homem de descobertas, um homem de 

cultura, não por isso deixa de ser homem de seu tempo; intelectual, é também um artesão (e artista); homem de 
personalidade viva, é também homem de prática inventiva; no professor devem ser conciliadas as contribuições 
do homo sapiens e as do homo faber.” (Tradução livre). 
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humano eleva exponencialmente o grau de importância e de responsabilidade social do 

trabalho docente. Tardif destaca esse alto valor do trabalho docente: 

  

O objeto do trabalho do docente são seres humanos [...] os seres humanos 
têm a particularidade de existirem como indivíduos. Mesmo que pertençam a 
grupos, a coletividade, eles existem primeiro em si mesmo como indivíduos. 
Esse fenômeno da individualidade está no cerne do trabalho dos professores, 
pois, embora eles trabalhem com grupos de alunos, devem atingir os 
indivíduos que os compõem, pois são os indivíduos que aprendem. 
(TARDIF, 2008, p. 266-267). 
 

Corroborando com Peretti (1986) e mais adiante reforçado por Charlot (2005) e Tardif 

(2008), Abraham et al. (1986) já entendiam que a profissão professor configura-se como uma 

importante fonte de desenvolvimento e realização pessoal, que pode proporcionar sentido de 

toda uma vida àquele que a abraça com determinação, confrontando-se com as tensões 

inerentes ao ofício, sejam elas de natureza pessoal, profissional, sejam no sentido coletivo e 

individual. Nessa perspectiva, Abraham et al. destacaram:  

 

[...] el ejercicio de la docencia como actividad de relación interpersonal 
puede ser una fuente de desarrollo y realización personal; puede dar sentido 
a toda una vida [...] implica fuentes de tensiones casi permanentes [...] de ahí 
la necesidad de que el educador las afronte, las acepte y las supere para 
poder llegar a esa posibilidad de realización personal. (ABRAHAM et al., 
1986, p. 160).9 

 

Um aspecto chamou a atenção na fala de Abraham et al.: considerar que a realização 

pessoal, por intermédio da atividade de ensino, somente possa ocorrer diante da confrontação 

e superação de tensões a que se submete o profissional professor em decorrência das múltiplas 

relações que passa a estabelecer com seus alunos e seus pares.  

Gil (2006) fortalece essa necessidade de realização pessoal do professor por meio de 

seu ofício quando afirma que esse profissional é uma pessoa e, como tal, tem sentimentos, 

crenças, valores e interesses com os quais, no exercício de sua profissão, passa a se relacionar 

com diversas pessoas, notadamente com seus alunos e colegas de profissão. Desses 

relacionamentos surgem as tensões naturais, decorrentes de interesses que nem sempre são 

comuns, podendo muitas vezes ser configurados como antagônicos. Do confronto com tais 

                                                 
9 “[...] a prática de ensino como atividade interpessoal pode ser uma fonte de desenvolvimento e realização 

pessoal, pode fazer sentido a toda uma vida [...] implica fontes de tensões quase constantes [...] daí a 
necessidade de o professor enfrentá-las, aceitá-las e superá-las para poder chegar a essa possibilidade de 
realização pessoal.” (Tradução livre).  
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desafios, surgem as possibilidades de realização pessoal já referidas por Abraham et al. 

(1986).  

Cunha (2006a), em suas pesquisas, constatou ainda que os professores investigados, 

independentemente dos motivos que os levaram a escolher a profissão professor universitário, 

foram unânimes em afirmar que gostam do que fazem e valorizam bastante seu contato com 

os alunos. Essa é uma demonstração clara de que, no caso específico do “bom professor”, há 

um grau de satisfação no exercício da profissão que certamente contribui para o cumprimento 

de tudo aquilo que já foi abordado sobre a missão do ser que exerce tal profissão, numa 

demonstração clara de que se procura, mediante esse ofício, a satisfação pessoal já referida.  

No entanto, por mais saudável que seja tal relacionamento – professor-aluno; aluno-

professor –, nessa relação há interesses muitas vezes conflituosos embora se complementem. 

Como exemplo, podemos destacar que o professor geralmente espera total dedicação dos 

alunos à sua disciplina, mas os alunos, por outro lado, sabem que não podem dedicar-se 

exclusivamente a uma única matéria, por isso precisam demonstrar interesse e dedicação pela 

disciplina de cada professor. Nesse movimento de atenções demandadas e prestadas surgem 

inevitavelmente os conflitos de interesse entre professores e alunos, e de cada aluno consigo 

mesmo. 

Um relacionamento conflituoso, por exemplo,  ocorre ao se estabelecerem critérios de 

avaliação, ou na realização da própria avaliação, na atribuição de notas, de conceitos, nem 

sempre aceitáveis pelos alunos, que podem manifestar sua discordância ou mesmo 

silenciarem. No entanto, silêncio e “aceitação” − passividade aparente − não significa 

ausência de situação conflituosa. Citamos ainda a própria dinâmica das aulas, em que se faz 

uso de debates. Nesse contexto, é comum o surgimento de conflitos de opiniões, pontos de 

vista, ideologias. Dessas relações surgem tensões que precisam ser confrontadas e superadas 

pelo professor, para que, assim, possa contribuir para a construção do estado de satisfação no 

exercício de sua profissão.  

Outro aspecto relevante da pesquisa de Cunha (2006a), que reforça essa questão do 

lado pessoal desse profissional, foi o elevado grau de satisfação que aqueles professores 

demonstraram ter pelo exercício de sua profissão (docente), não apresentando nenhum sinal 

de arrependimento pela opção que fizeram. A autora destaca: “É um dado comum entre os 

professores entrevistados a afirmação de que gostam muito do que fazem e que, certamente, 

repetiriam esta opção profissional se lhes fosse dado de novo optar.” (CUNHA, 2006a, p. 

106). 
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Não podemos, portanto, separar o lado pessoal do professor de seu lado intelectual, 

profissional, uma vez que essas facetas estão intimamente ligadas ao sujeito do profissional 

professor. Um profissional que, ao mesmo tempo em que busca cumprir seu papel laboral, 

com o desenvolvimento de suas habilidades, nelas incluídas a intelectualidade, por meio do 

cumprimento de suas responsabilidades (laborais e sociais), busca também a satisfação 

pessoal por meio de seus sentimentos, suas crenças, seus valores. Bourdieu define bem essa 

questão: “[...] é relativamente arbitrário dissociar as qualidades de homem dos professores de 

suas qualidades intelectuais, tamanha é a endogamia professoral.” (BOURDIEU, 2008, p. 

206) 

Para facilitar o entendimento de como cada profissional da educação pode tornar-se 

um “bom professor”, independentemente de sua motivação, e de que maneira suas 

características, consequentes das várias experiências vividas, devem interagir com sua ação 

pedagógica, Nóvoa (2007) apresenta o que denominou de os três AAA, indispensáveis ao 

bom exercício da profissão professor.  

 O primeiro é o A de Adesão. Uma pessoa para abraçar a profissão professor tem de, 

permanentemente, aderir a princípios e valores; aderir a projetos educativos; aderir a um 

investimento positivo nas potencialidades das crianças e dos jovens – dos seus alunos.  

Essas diversas facetas da Adesão são, na verdade, um conjunto de situações que 

caracterizam a necessidade de mudanças múltiplas. Nessa perspectiva o professor, no 

engajamento de sua profissão, precisa absorver o sentido de que a mudança, nessas 

dimensões, não pode ser encarada como algo pontual, mas sim como um processo. Um 

processo decorrente de múltiplas e complexas influências, que o ajudarão a trabalhar com a 

diversidade e aceitar os contornos personalizados de cada situação no seu cotidiano escolar 

(CUNHA, 2005). 

A Adesão de um professor a todas essas questões poderá municiá-lo de saberes 

necessários ao bom desempenho de sua profissão. Contudo, esse movimento de absorção 

clama por condições adequadas ao exercício do seu trabalho – reconhecimento, valorização, 

capacitação, remuneração adequada, material didático compatível com suas necessidades de 

ensino, etc. Dependerá também da sua capacidade de absorver tais condições; sua 

personalidade, seu interesse e as experiências ao longo de sua vida, que poderão facilitar ou 

criar barreiras para esse processo de adesão.  

Tardif converge para esse pensamento ao dizer que “o saber dos professores depende, 

de um lado, das condições concretas nas quais o trabalho deles se realiza, e, por outro, da 
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personalidade e da experiência profissional dos próprios professores” (TARDIF, 2005, p. 16). 

O saber docente, contudo, não deve limitar-se ao campo da Adesão. Para que ganhe 

significado, ele precisa ser posto em prática por meio do segundo A: o A de Acção. “Nessa 

perspectiva, o saber dos professores parece estar assentado em transações constantes entre o 

que eles são (incluindo as emoções, a cognição, as expectativas, a história pessoal deles.) e o 

que fazem.” (TARDIF, 2005, p. 16). 

 O A de Acção é a maneira pessoal que cada professor vai eleger para sua ação 

educativa, em que estão presentes aspectos de foro íntimo, pessoal e profissional. Para Tardif 

(2005), esses aspectos que fundamentam as práticas de ensino se alicerçam em três elementos: 

os existenciais, os sociais e os pragmáticos. Para o autor, tais práticas são existenciais, porque 

o professor “não pensa somente com a cabeça”, pensa também “com a vida”, ou seja, com 

tudo aquilo que viveu e acumulou ao longo de sua vida (TARDIF; RAYMOND, 2000, p. 

235). Ao mesmo tempo, são também sociais, pois os saberes desses profissionais são 

“plurais”, são construídos de fontes sociais múltiplas – a família, a escola, a universidade, as 

instituições não acadêmicas, etc. –, adquiridos em tempos sociais distintos, como o tempo da 

infância, da adolescência, da fase adulta, da escola, da universidade, do ingresso na profissão, 

entre outros. Por último, essas práticas também são pragmáticas, uma vez que os saberes nelas 

contemplados estão intimamente ligados tanto ao trabalho (no que tange às normas, regras, 

condições de ensino) quanto à pessoa do trabalhador: o professor (sentimentos, crenças, 

valores, emoções).  

No quesito pragmatismo, cabe aqui destacar importantes constatações reveladas por 

Bazzo (2008) na pesquisa que realizou sobre os atributos de um bom professor universitário. 

Nela, a autora percebeu que questões de natureza pragmática − como ter domínio de 

conhecimentos específicos da disciplina, apresentar metodologia adequada para transmitir 

esses conhecimentos aos alunos e manter-se atualizado nesses conhecimentos, na opinião dos 

professores investigados − configuram-se como os mais relevantes requisitos de um bom 

professor. Essas perspectivas que, pelo visto, já eram esperadas pela autora, podem ser 

verificadas em sua fala:  

 

[...] imbatível dentre as várias manifestações, como era de se esperar, a mais 
repetida e enfatizada categoria para classificar um docente universitário de 
bom professor foi ter domínio do conhecimento de sua área específica. Alie-
se a isso a capacidade de passar bem o conteúdo aos alunos e se manter 
atualizado [...]. (BAZZO, 2008, p. 723). 
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 Em decorrência dessas particularidades, podemos afirmar que cada um tem sua 

maneira de ser, sua maneira de agir e alguns métodos “colam” melhor à nossa maneira e 

outros não. Nessa perspectiva, destacamos que os sucessos e insucessos das experiências − 

que “marcam” a postura pedagógica − no exercício da profissão professor proporcionarão 

uma boa ou má sensação de acordo com o método que elegemos a cada encontro (NÓVOA, 

2007).  

Nessa linha de raciocínio, cabe salientar que, às vezes, o professor sai da sala de aula 

supersatisfeito com seu desempenho e a repercussão entre os alunos. Outras vezes ele tem a 

sensação de que algo saiu errado, de que não conseguiu vivenciar um bom momento com os 

alunos. Esses momentos opostos, comuns na vivência pedagógica do profissional professor, 

convergem para o mesmo sentido conceitual atribuído por Nóvoa (2007) ao A de “Ação”.  

Reforçando essa visão da responsabilidade do próprio professor, no sucesso ou não de 

sua atividade educativa, ao eleger seu método de agir (acção), independentemente das 

condições de trabalho que lhe são oferecidas, Chartier assim se expressa: 

 

[...] é o professor que conduz a turma, organiza as atividades, ajuda os alunos 
e julga seus resultados. Isso significa que ele não pode apenas ser aquele que 
executa um programa, pois o sucesso de seus alunos depende da margem de 
iniciativa em que ele cria sua maneira de dar aula. (CHARTIER, 2007, p. 
160). 
 

Por conseguinte, ao eleger a profissão professor, esse profissional deve ter iniciativa e 

procurar a criatividade, para que possa definir adequadamente os métodos do seu agir docente 

para cada momento do seu ofício, a fim de que possa obter sucesso no exercício de suas 

atividades de ensino especialmente quando as condições de trabalho não forem favoráveis. 

A criatividade na ação educativa pode encontrar sua fonte de alimentação naqueles 

professores que costumam rejeitar a moda, o modismo, o seguir “cegamente” aquilo que os 

outros estão fazendo, aquilo que lhes é imposto formal ou informalmente na e pelas 

instituições de ensino. Isso ocorre geralmente quando esses profissionais assumem uma 

postura de contestação, de defesa do seu território, de luta por um ideal, de construção e 

defesa do próprio jeito de ser, de pensar, de agir e de fazer; quando procuram inovar 

constantemente seus métodos de ensino.  

Por outro lado, a criatividade, tão necessária à ação educativa, pode encontrar fortes 

resistências naqueles que costumam simplesmente aderir de imediato ao novo (à moda), ou ao 

que assim lhes pode parecer. Essa atitude tende a demonstrar certa fragilidade perante os 
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debates educativos. Pode consistir, na verdade, numa atitude de acomodação, de “fuga para o 

futuro”, uma alternativa que paralisa nossa capacidade de raciocinar, de procurar entender, de 

fazer o diferente, de fazer o novo, de inovar. A maneira como o professor se movimenta entre 

esses dois extremos vai definir seu modo predominante de encarar sua profissão e reforça a 

ideia de como o seu profissional vai agir de maneira inseparável do seu lado pessoal, e vice-

versa (NÓVOA, 2007; BOURDIEU, 2008). 

Cunha (2005), ao abordar os resultados de sua investigação sobre o professor 

universitário, apresenta em suas conclusões várias formas didáticas (de Ação) inerentes ao 

bom exercício da profissão professor, dentre as quais, destacam-se:  

a) valorização do aluno como referência em suas aulas – saber resgatar e explorar as 

diferentes experiências vivenciais dos alunos no exercício de suas atividades escolares, 

associando tais experiências às bases conceituais de sua disciplina; 

b) valorização do cotidiano – saber resgatar e explorar na ação docente os próprios 

saberes conceituais e experienciais, decorrentes de situações reais recentes, integrantes 

do “senso comum”;  

c) utilização de linguagem adequada ao seu público – saber expressar vocabulário 

compatível com a linguagem dos alunos nas questões práticas e, sobretudo, nas de 

natureza teórica, a fim de que se possa fazer entender na sua fala e na forma como 

retrata a realidade em sala de aula. 

Essas ideias que Cunha (2005) extraiu de suas investigações reforçam o pensamento 

de Nóvoa (2007) no que se refere às particularidades de cada professor, porque a maneira de 

tomar o aluno como referência, de valorizar o cotidiano e de utilizar uma linguagem adequada 

ao seu público trará sempre diferenças vinculadas à natureza pessoal, profissional e social de 

cada professor, decorrentes da sua história de vida; diferenças que jamais poderão ser 

uniformes – de professor a professor, e do próprio professor para consigo mesmo em 

momentos e contextos distintos do seu ofício. 

As considerações de Nóvoa encontram respaldo no pensamento de Tardif (2005), para 

quem o saber dos professores traz na sua essência as marcas de seu trabalho, sendo produzido 

e modelado no e pelo trabalho. Um trabalho multidimensional que incorpora elementos 

relativos à identidade pessoal e profissional, à sua situação social e, ainda, ao próprio trabalho 

diário que realiza na escola e na sala de aula – aspectos que serão aprofundadamente tratados 

na seção 1.1.2 deste estudo: A formação docente. 
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Por último, tem-se o A de Autoconsciência – refere-se à presença da reflexão na 

Acção, um processo que o professor deve exercer sobre a própria ação educativa. Trata-se da 

dimensão decisiva para o sucesso no exercício da profissão professor, uma vez que qualquer 

tentativa de mudança, evolução ou inovação da ação educativa, qualquer tentativa de 

transformação do ser educado (o aluno) e da própria realidade social dependerá da capacidade 

do pensar reflexivo do professor. 

Nessa direção, o professor precisa entender que ensinar é um processo reflexivo, em 

que deve interagir com o aluno, compreendendo a dúvida como um dos princípios 

fundamentais para a ação educativa, por meio da qual, ele vai “construindo” (formando-se) 

desde a própria “construção” de seu aluno (CUNHA, 2005). Aqui a “dúvida” deve ser 

encarada não como um obstáculo ao ensino e à aprendizagem, mas como um estímulo à 

função pedagógica, que precisa ser constantemente provocada pelo professor. A 

movimentação interativa professor-aluno com a variável “dúvida” (do aluno), que pode ser 

também a dúvida do professor, se bem trabalhada e construída, contribuirá para a evolução 

pessoal e profissional do professor e de seu aluno, colaborando com o propósito pedagógico 

da transformação social, uma característica inerente à profissão professor. Além desses 

benefícios, a dúvida, que pode ser considerada uma forma de construção de conflitos, ao ser 

encarada e superada, certamente proporcionará ao professor aquela satisfação pessoal já 

referida por Abraham et al. (1986), Gil (2006) e Cunha (2006a).  

Gil (2006) afirma que durante muito tempo os pesquisadores da educação atribuíram 

ao profissional professor apenas o “importante papel” de ensinar a seus alunos, e somente 

com as ideias de Carl Rogers, os educadores, influenciados por esse pensamento, passaram a 

entender que “[...] o principal papel do professor não é o de ensinar, mas o de ajudar o 

estudante a aprender” (GIL, 2002, p. 21). Fazer o estudante aprender é também uma forma de 

superação de conflitos, nesse caso, os conflitos do próprio estudante, que igualmente 

proporcionará satisfação pessoal ao professor. Uma tarefa que não pode ser adequadamente 

exercida sem a presença de uma boa prática reflexiva proporcionada pelo professor (NÓVOA, 

2007).  

Acolhendo a linha de pensamento de Carl Rogers, Gil (2006, p. 63) diz: “[...] o 

professor precisa ser um entusiasta. Ele deve ter a mente aberta e uma capacidade para aceitar 

o papel de mediador entre o estudante e o conhecimento [...] conduzir os estudantes a 

descobrirem seus próprios esquemas mentais.” Dessa forma, deixa o professor de ser aquele 

que ensina para ser aquele que orienta, ajuda, apoia, educa o estudante na sua tarefa de 
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aprendizagem, de descobertas, construção de conhecimentos, de capacidade para agir 

conscientemente na transformação e evolução social.  

Nesse contexto percebemos um importante ponto de convergência entre os 

pensamentos de Gil (2006), Cunha (2005) e de Nóvoa (2007), ou seja, para que se possa 

compreender a atividade docente como a prática de ajudar o aluno a aprender, é necessário 

que haja, por parte do professor, a autoconsciência na sua acção educativa, que essa postura 

contemple a reflexão em sentidos diversos: do professor ao aluno, do aluno ao professor, do 

professor consigo mesmo e do aluno igualmente para consigo.  

Nessa questão, cabe ainda trazer uma importante abordagem sobre o papel docente 

apresentada por Veiga (2006). Segundo a autora, essa atividade profissional é algo que vai 

muito mais além que simplesmente ministrar aulas, ensinar aos alunos, ou seja: os docentes, 

na realidade, “[...] desempenham um conjunto de funções, que ultrapassam a tarefa de 

ministrar aulas” (VEIGA, 2006, p. 468). Na verdade, Veiga busca em seu pensamento a 

valorização da profissão professor, demonstrando que seu exercício exige algo que vai além 

do que se passa no espaço da sala de aula, como bem define o artigo 13 da LDB (n.º 9.394, de 

20 de dezembro de 1996), ao estabelecer as atribuições do professor:  

 

I - participar da elaboração da proposta pedagógica do estabelecimento de 
ensino; 
II - elaborar e cumprir plano de trabalho, segundo a proposta pedagógica do 
estabelecimento de ensino; 
III - zelar pela aprendizagem dos alunos; 
IV - estabelecer estratégias de recuperação para os alunos de menor 
rendimento; 
V - ministrar os dias letivos e horas-aula estabelecidos, além de participar 
integralmente dos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e ao 
desenvolvimento profissional; 
VI - colaborar com as atividades de articulação da escola com as famílias e a 
comunidade. (BRASIL, 1996). 

  

Considerando todo esse entendimento, podemos afirmar que, no contexto atual, de 

grandes e complexas mutações em que a educação se insere, o professor autoconsciente é 

aquele profissional prático-reflexivo capaz de adaptar-se às várias situações de ensino, com as 

próprias práticas e seus resultados constantemente refletidos. Deve, ainda, saber refletir sobre 

suas ações, sobre o que faz e por que faz. Somente assim será capaz de “se autoanalisar”, 

identificando “seus sucessos e insucessos” – e o de seus alunos – e, desse modo, ajustar suas 

ações às necessidades de evolução da sociedade em que vive (MAROY, 2008). 
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É preciso, no entanto, que tal prática esteja respaldada na postura ética desse 

profissional, porque é na ética que se encontram as orientações necessárias para qualquer agir 

do ser humano, especialmente daquele que exerce a ação educativa no contexto da profissão: 

o profissional professor. Assim, cabe ao educador, na sua prática reflexiva, “[...] buscar, a 

partir das características das dimensões humanas que constitui sua plenitude, as formas 

adequadas, quer dizer, eticamente justificadas, de sua atualização em relação a cada um.” 

(RÖHR, 2006, p. 445). 

 

 

Problemas do Cotidiano Docente em Face das Condições de Trabalho 

 

Num mundo globalizado, em que as questões econômicas, políticas, sociais, 

ambientais e culturais são cada vez mais internacionalizadas, em que os acontecimentos locais 

sofrem e exercem influência nas questões globais, há uma imperativa necessidade, em todas 

as esferas da vida social, de levar em consideração as experiências coletivas de outras 

sociedades. No campo da educação, essa realidade faz-se significativamente convergente 

notadamente no mundo ocidental.  

Entendemos o mundo globalizado como algo que não se resume à existência de 

mercados anônimos e dominantes; tampouco de uma cultura de massa pré-empacotada, 

transmitida via satélite para todas as partes do planeta – aspectos de interesses econômicos. 

Ele inclui também questões de natureza social, que afetam todas as nações, em vários 

segmentos da vida humana, inclusive no segmento da educação em seus vários níveis 

(THERBORN, 2000).  

Gómez (2000) reforça e amplia o entendimento de Therborn (2000) ao afirmar que as 

transformações que a globalização provoca no tempo e no espaço têm implicações 

importantes não apenas nas questões de natureza econômica, mas também na geração de 

processos frequentemente contraditórios; na produção de conflitos e de novas formas de 

estratificação de poder, exigindo maior flexibilidade diante da complexidade e da incerteza, 

que afetam não apenas a criação de sistemas de grande escala, mas também provocam 

significativas mudanças nos contextos social, local e pessoal. Desse modo, somos obrigados a 

pensar globalmente para poder agir localmente com segurança. Tudo isso aporta significativas 

influências no campo da educação em todos os seus níveis. 
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Com essa compreensão, podemos afirmar que aqueles que adotaram a profissão 

professor − seja por “imposição” das circunstâncias de mercado, seja por influência da 

família, de antigos professores ou mesmo de colegas de classe − vivem os mesmos efeitos e 

dilemas dos que atuam em todas as outras áreas da sociedade, tendo em comum, no plano 

global, no mínimo, problemas e desafios que afetam o desempenho do exercício de sua 

profissão (TARDIF, 2008). 

No passado, a atividade do ensino, sobretudo na esfera do ensino fundamental, era tida 

como uma vocação; representava uma profissão pouco valorizada e de baixa remuneração, 

sobretudo no mundo ocidental. Sua valorização era limitada aos aspectos de status familiar, 

mas não contemplava os aspectos econômico-financeiros. Contudo, essa atividade 

profissional, antes tomada quase como um simples ofício, uma “devoção”, um dom, em 

decorrência do fenômeno da globalização, hoje assume outro nível de valor, importância e 

complexidade na sociedade moderna e pós-moderna.  

Esse sentimento de mudanças e de maiores exigências para o exercício da profissão 

professor pode ser observado nas palavras de Tardif (2008, p. 8): “[...] há cerca de cinqüenta 

anos, o ensino se tornou uma ocupação mais estável e mais especializada, na qual é possível 

se fazer carreira e que exige uma formação universitária superior ou equivalente.”  

O primeiro movimento global na esfera do ensino, na verdade, ocorreu a partir da 2.ª 

Guerra Mundial quando a escola tradicional cedeu espaço à “escola de massa”. Nele o ensino 

deixou de ser visto como algo específico para apenas pequenos grupos privilegiados da 

sociedade, de classes sociais mais afortunadas, de herdeiros da intelectualidade, e passou a ser 

acessível a todas as camadas sociais (BOURDIEU, 2008).  

Ao longo das décadas, o ensino teve sua demanda cada vez mais crescente, o que pode 

justificar a necessidade de sua massificação, como forma de atender à tal necessidade ou 

mesmo carência social. Uma modalidade de ensino que, de certa forma, se propôs a não 

privilegiar o acesso à educação apenas para os intelectuais, para as minorias mais afortunadas 

econômica e financeiramente. Uma forma de ensino que teve como propósito democratizar 

seu acesso, sem distinção de classes ou mesmo de categorias sociais.  Bourdieu demonstra 

essa compreensão por entender que: 

 

[...] o ensino de massa, do qual se fala tanto hoje em dia, opõe-se, ao mesmo 
tempo, tanto ao ensino reservado a um pequeno número de herdeiros da 
cultura exigida pela escola, quanto ao ensino reservado a um pequeno 
número de indivíduos quaisquer. (BOURDIEU, 2008, p. 57). 
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Hoje, com a evolução populacional no planeta, que passou dos 2.400.000.000 bilhões 

há cinquenta anos para os 6.896.120.582 bilhões de habitantes,10 é inegável que a sociedade 

esteja tornando-se muito mais dinâmica, competitiva, exigente e complexa em suas relações, 

passando a demandar das novas gerações uma formação cada vez mais holística, cada vez 

mais prolongada. Nesse contexto entendemos o holístico como o despertar da razão e da 

emoção (sensação e sentimento); a demonstração de que cada situação seja considerada boa 

ou não constitui uma oportunidade de aprendizagem; a forma de se contrapor aos modelos de 

valores mecanicistas (consumo e competição); o caminho de se desenvolver a cooperação e os 

valores humanos; a possibilidade de o aluno participar ativamente na construção de sua 

transformação com uma visão mais abrangente e detalhada do todo e das partes (FARIA, 

2009).  

Se o ensino, ao longo das décadas, foi tornando-se mais acessível e ao mesmo tempo 

mais complexo e dinâmico, assumir a profissão professor é algo que passou a exigir dos que 

se propõem a tal ofício muito mais capacidade de enfrentar todo tipo de desafios e 

adversidades inerentes à profissão, com disciplina, determinação e muito profissionalismo. 

Uma profissão que impõe a quem abraçá-la capacidade de não apenas executar programas e 

processos de ensino para ele elaborados, mas discernimento para assimilar e ressignificar o 

ponto de vista científico de modo a adaptá-los às necessidades da modernidade por meio de 

seus “fazeres” profissionais (CUNHA, 2006b).   

Para Charlot (2005), assumir a profissão professor é exercer, simultaneamente, três 

papéis que nem sempre estão alinhados em seus sentimentos e interesses: o papel de sujeito; o 

papel de representante da instituição escolar e o papel de transmissor do patrimônio humano 

às novas gerações. Essa trilogia – sujeito, representante, transmissor – reforça a natureza 

complexa e desafiadora dessa profissão, pois os sentimentos do sujeito geralmente não 

correspondem aos interesses do representante da instituição escolar, a qual é fortemente 

influenciada pelo fenômeno da globalização no campo das políticas públicas e no campo dos 

interesses econômicos, por exemplo. Por outro lado, o modo de condução do transmissor 

sofre fortes influências dos sentimentos do sujeito, muitas vezes se contrapondo aos interesses 

da própria instituição para a qual trabalha.  

Nesse sentido, o professor vive em constante interação com o ambiente escolar, que 

ora o influencia, impondo regras, normas, condições de trabalho; ora por ele é influenciado, 
                                                 
10 Em janeiro de 2011.  Em fevereiro de 2011, a previsão para 2020 é de 8.000.000.000 bilhões (U.S. BUREAU 

OF THE CENSUS, 2011).  
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uma vez que, como pessoa, o professor tem sua maneira de ser, tem suas experiências de vida, 

suas convicções, suas ideologias. Cunha converge para todo esse entendimento ao afirmar que 

“o professor com relação à escola é, ao mesmo tempo, determinante e determinado. Assim 

como seu modo de agir e de ser, recebem influências do ambiente escolar, também influencia 

este mesmo ambiente” (CUNHA, 2006a, p. 24).  

Acrescente-se a todo esse movimento de influências e desafios os próprios fenômenos 

inerentes aos movimentos de globalização, em que o local e o global se influenciam 

mutuamente; em que a lógica de mercado parece impor-se à lógica das reais necessidades 

sociais da humanidade. Desafios que afetam diretamente o campo da educação e, como 

inevitável consequência, o desempenho do profissional professor. Essa é uma importante 

compreensão apresentada por Cordeiro (2006), que alerta sobre as “irracionais” exigências de 

mercado a que a educação, em particular, a do ensino superior, é submetida, em face do 

fenômeno da globalização:  

 

No ensino superior a educação é convocada a atender, prioritariamente, aos 
interesses de um mercado cada vez mais exigente, tanto na definição de 
competências do novo trabalhador, como na definição do perfil do novo 
consumidor [...] exige-se um trabalhador que seja empreendedor, versátil, 
criativo, inovador [...] Na condição de consumidores as pessoas 
desenvolvem a vontade insana de ter sempre mais [...]. (CORDEIRO, 2006, 
p. 36). 

 

Por outro lado, a autora motiva quando apresenta importantes movimentos resistentes 

a essa tendência de supremacia das necessidades do mercado em detrimento das necessidades 

de natureza social, com a existência de relevantes projetos no campo da educação focados nas 

questões de preservação do planeta e das relações sociais humanizadas, pois “[...] há intenções 

e esforços na direção de uma formação que possa integrar a profissionalização no processo de 

desenvolvimento integral da pessoa humana, a exemplo do Movimento em prol da 

Humanização da Medicina” (CORDEIRO, 2006, p. 37).  

Nessa abordagem globalizada, é oportuno apresentar algumas das principais 

dificuldades que ocorrem nos países americanos e europeus no campo da educação, que 

afetam diretamente a profissão professor, refletindo semelhantes dificuldades na realidade 

brasileira (TARDIF, 2008):  

a) as restrições orçamentárias para a educação, notadamente nas décadas de 1980 e de 

1990, que retraíram significativamente os investimentos nas políticas de formação, 

capacitação e de incentivo ao profissional da educação – ressalte-se a crise que afeta a 
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qualidade do ensino na atualidade em decorrência do sistema educacional estar 

recebendo “[...] um número cada vez maior de educadores que não dominam mais, no 

mesmo grau que seus predecessores, a herança cultural da sua classe social” 

(BOURDIEU, 2008, p. 57); 

b) o estresse a que esses profissionais são submetidos em decorrência do elevado 

número de aulas e de alunos por turma que têm de assumir para dar conta das 

demandas sociais e, ao mesmo tempo, serem capazes de se manter atualizados no 

conteúdo de suas áreas de conhecimento; atualizados com as constantes mudanças da 

legislação e, ainda, serem capazes de garantir sua “sobrevivência” econômico-

financeira; todo esse esforço de atenção, movimento e mobilização tem comprometido 

seu estado de saúde física e emocional; 

c) o relativo desinteresse do Estado em proporcionar o financiamento da educação, 

que o fez criar como mecanismos “compensatórios” a descentralização, os sistemas 

avaliativos, os indicadores de rendimento de desempenho docente e institucional, o 

estímulo à competição entre instituições e entre os próprios professores, notadamente 

entre as redes pública e privada; esses mecanismos têm agravado o estado de estresse a 

que são submetidos os profissionais professores; 

d) a invasão da tecnologia de comunicação, que tem provocado fortes transformações 

nas formas tradicionais de ensinar por meio da palavra, sobre a autoridade do dito, do 

escrito, do livro; o avanço tecnológico, que se tem revelado um eficiente mecanismo 

de estímulo ao professor na busca constante pela atualização e pelo aprimoramento de 

seus métodos de ensino, ao mesmo tempo, tem-se configurado como mais um 

ingrediente responsável pela elevação do seu grau de estresse, uma vez que se vê 

obrigado a fazer investimentos financeiros nem sempre compatíveis com seus 

rendimentos; trata-se de uma mudança em que o professor se vê “obrigado” a ter a 

capacidade de, no mínimo, acompanhar a velocidade como os alunos se movimentam 

com essa fabulosa ferramenta: a tecnologia; 

e) a massificação da modalidade do ensino a distância, que tem modificado 

radicalmente a noção que havia sobre qualidade e quantidade no campo do ensino, 

dando a impressão de que a quantidade se sobrepõe à qualidade; nas décadas passadas, 

eram apenas os tradicionais cursos por correspondência, geralmente focados em 

atividades técnicas e profissionalizantes, como os de contabilidade, práticas 

comerciais, técnicos de rádio e televisão, entre outros; hoje, sob a prerrogativa de que 
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todos devem ter acesso à universidade, é uma realidade que afeta o ensino superior, 

inclusive no stricto sensu.  

Não bastassem todas essas dificuldades, a profissão professor é “[...] fundada sobre 

uma inevitável responsabilidade ética para com os jovens que ela assume, o ensino é 

confrontado a fenômenos como o empobrecimento das crianças, a exclusão, a exploração dos 

modelos de autoridade, assim como certa dualização das sociedades” (TARDIF, 2008, p. 11). 

Essas questões sociais também são consequências da globalização, com as quais o professor 

convive, simultaneamente, no exercício de seu trabalho. 

Pimenta (2007) realça essa responsabilidade social ao afirmar que a natureza do 

trabalho docente contribui para a humanização dos alunos, o desenvolvimento de habilidades, 

atitudes e valores focados na realidade social, uma realidade que tem apresentado grandes 

diferenças, sobretudo no ambiente universitário, que se elevou com a o estabelecimento do 

sistema de cotas – seja de natureza racial, seja reservada aos alunos provenientes de 

estabelecimentos públicos de ensino.  

Com o sistema de cotas, a universidade passou a receber alunos com bases sociais 

(classe econômica, grau de intelectualidade, condições nutricionais, formação escolar básica) 

bastante distintas, cuja convivência com “os mais afortunados” se tornou bastante conflituosa. 

O sistema de cotas facilitou o acesso ao ensino superior, mas não conseguiu garantir 

condições igualitárias de permanência na universidade, de estudo, de aprendizagem, de 

conclusão do curso e de inserção no mercado de trabalho.  

Não podemos, no entanto, atribuir ao sistema de cotas a única responsabilidade 

pelas distintas condições de oportunidades que os alunos têm para seu sucesso ou fracasso 

escolar, porque há outras variáveis que podem contribuir para essa questão, por exemplo, as 

condições sociais em que vivem os alunos. Entendemos aqui a expressão fracasso escolar, em 

seu sentido mais amplo, como “[...] tanto a reprovação em uma determinada série quanto a 

não aquisição de certos conhecimentos ou competências [...] à imigração, ao desemprego, à 

violência, à periferia [...]” (CHARLOT, 2000, p. 13-14). Para o autor, a questão relativa a 

oportunidades é algo paradoxal, pois implica igualdade e desigualdade de condições impostas 

aos sujeitos, em tempos distintos, uma vez que “o princípio de igualdade de oportunidades 

implica, ao mesmo tempo, a igualdade de partida e a desigualdade de chegada [...] há alunos 

mais ou menos dotados, e o professor não pode fazer nada a respeito” (CHARLOT, 2005, p. 

80-81). O autor destaca que as deficiências apresentadas por muitos alunos, responsáveis 

pelas condições de “desigualdade de chegada”, podem ser também consequência das próprias 
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condições socioculturais, como as carências relativas à vida familiar, a convivência com a 

violência no âmbito de sua comunidade, as drogas, a televisão, etc.  

Ao abraçar a profissão, com todo esse entendimento e assimilação, o professor não só 

estará valorizando sua atividade, mas criando condições para a construção da própria 

identidade profissional de professor − identidade aqui epistemologicamente compreendida 

como um campo de conhecimentos específicos sobre a prática social, em que, segundo 

Libâneo (2004) são contemplados: 

a) os conteúdos das diversas áreas do saber e do ensino, ou seja, aqueles relativos às 

ciências humanas e naturais, da cultura e das artes; 

b) os conteúdos didático-pedagógicos, diretamente relacionados com o campo da 

prática profissional docente;  

c) os conteúdos relacionados com saberes pedagógicos mais amplos do campo teórico 

da prática educacional;  

d) os conteúdos ligados à explicitação do sentido da existência humana – aspectos 

relativos ao indivíduo, à pessoa, ao coletivo, aos sentimentos, às crenças, aos valores. 

Quando abordamos a questão da identidade profissional do professor, não podemos 

deixar de registrar que a identidade não é algo que se possa adquirir em um momento pontual, 

como a realização de um curso específico para esse fim, porque não se constrói uma 

identidade profissional se não em função de todo um contexto histórico em que esse 

profissional esteja inserto:  

 

A identidade não é um dado imutável. Nem externo, que possa ser adquirido. 
Mas é um processo de construção do sujeito historicamente situado [...] 
emerge em dado contexto e momento históricos, como resposta a 
necessidades que estão postas pelas sociedades, adquirindo estatuto e 
legalidade. (PIMENTA, 2007, p. 18). 

 

Pimenta destaca que a identidade profissional do professor somente se constrói com 

práticas sociais que possam ser consagradas culturalmente, com significados que o próprio 

professor, como ator e autor, possa atribuir à sua prática docente, levando em consideração 

aspectos como seus valores, suas representações, história de vida, angústias, anseios, enfim, o 

significado que tem para si e para a própria vida como o ser professor. Na mesma perspectiva 

de Pimenta (2007), para Tardif e Raymond (2000, p. 238), “[...] é impossível compreender a 

questão da identidade dos professores sem inseri-la imediatamente na história dos próprios 

atores, de suas ações, projetos e desenvolvimento profissional”. 



55 
 

 
 

É essa identidade que, na sua construção, carrega traços íntimos da pessoa do 

professor, configurando-se como fortes componentes influenciadores do exercício de sua 

profissão, diferenciando-o de outros profissionais. Assim, entendem Rockwell e Mercado 

(1986, p. 69): “Na docência, mais que em outros trabalhos, utilizam-se e integram-se diversos 

conhecimentos sociais e culturais que o mestre possui como pessoa, além de sua formação 

profissional.”  

Ao retratarmos a questão da identidade profissional do professor no ensino superior, 

no entanto, não podemos desconsiderar que ainda existe uma forte tendência dessa construção 

se dar de maneira pouco sistematizada pela instituição universitária e muito individualizada 

pelo próprio professor. Uma individualidade que pode encontrar sua justificativa nas 

afirmativas já apresentadas por Rockwell e Mercado (1986) quando falavam sobre a pessoa 

do professor. De qualquer modo, no ensino superior, essa foi uma importante constatação que 

Torres (2006) trouxe ao desenvolver sua dissertação sobre “Os Saberes Docentes do Professor 

Universitário do Curso de Direito Expressos no Discurso e na Prática: limites e 

possibilidades”, submetida à Universidade Federal de Pernambuco. Em seu estudo, a autora 

afirmou: “O professor universitário apresenta uma tendência para construir a sua identidade e 

desenvolver seu trabalho de forma individualizada e isolada [...].” (TORRES, 2006, p. 44). 

Nessa perspectiva, Abrahão (2008), na pesquisa realizada com professores do Rio 

Grande do Sul, enfatiza que a identidade do professor envolve elementos que vão além de 

seus conhecimentos, ou seja, contempla os próprios sentimentos pela profissão e por aqueles 

que dela se beneficiam, os alunos, porque “valores como: amizade pelos alunos e pelos 

colegas; amor pela profissão, paixão pela educação; busca de maior competência no fazer 

pedagógico são os ingredientes que compõem a Identidade dos destacados educadores” 

(ABRAHÃO, 2008, p. 9). 

Diante de tantos desafios decorrentes de um mundo globalizado, para assumir 

verdadeiramente a profissão professor de forma integral, esse profissional precisa construir 

competências (seus saberes) de modo que possa exercer o ofício com autonomia, ética e 

responsabilidade. Competências que devem ir além do simples ato de adquirir conhecimentos, 

pois implica também a construção e aplicação consciente de tais conhecimentos, para que 

possa, o professor, melhor “[...] ajuizar a pertinência das ações, ajustando-as de maneira 

autoconsciente à situação a que se está confrontando e aos propósitos, inclusive os não- 

imediatos, que se têm em mente” (BOCCHESE, 2008, p. 23). 
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A profissionalização dessa atividade exige também mudanças nos estabelecimentos de 

ensino que proporcionem condições a esse profissional para desenvolver as habilidades 

requeridas, em razão da natureza de sua atividade educativa e, ainda, mudanças evolutivas de 

competências para outros ofícios, correlatos às atividades docentes, que venham a exercer 

como os de inspetor, diretor, formador, coordenador, entre outros (PERRENOUD, 2002). 

 Nessa perspectiva, cabe ainda chamar para essa discussão uma importante análise 

evolutiva sobre a “desvalorização” da profissão professor ocorrida nas décadas de 1960, 1970 

e 1980, que Nóvoa (2007) atribui: 

a) aos anos 1960 a marca de ser a década em que os professores eram “ignorados” 

como se não tivessem existência própria, não tivessem a própria identidade 

profissional; 

b) aos anos 1970 a marca de ser a década mais “contundente”, em que os professores 

eram “esmagados”, sendo responsabilizados pela reprodução das desigualdades 

sociais; 

c) aos anos 1980 a marca de ser a década em que os professores eram fortemente 

“vigiados” pelos indicadores de desempenho, mecanismos de controle e de avaliação. 

Nesse movimento de rotulações − em que o professor vai passando a imagem de um 

ser não relevante para a sociedade, portanto, um profissional “ignorado” (anos 1960), para a 

de um ser incômodo, nocivo, que alimenta o “desequilíbrio” social, portanto, um ser não 

desejável (anos 1970), e passando para o rótulo de um ser “sem responsabilidade”, um ser que 

precisa ser monitorado, controlado e avaliado (anos 1980) − parece que o professor deixou de 

ser visto como um profissional que também é pessoa, portanto, tem sentimentos, crenças, 

valores, e necessidades, que precisam ser compreendidos e respeitados. Ora, “o professor é a 

pessoa; e uma parte importante da pessoa, é o professor” (NÓVOA, 2007, p. 15). Logo, é o 

professor um ser que precisa e deve ser valorizado não apenas como profissional, mas 

especialmente como pessoa. 

Nóvoa (2007) lembra ainda que somente na década de 1980, e tomando como 

inspiração a publicação do livro “El Enseñante Es también una Persona” de Abraham et al. 

(1986), a literatura pedagógica foi abundantemente contemplada com pesquisas e abordagens 

sobre a vida dos professores, sua carreira profissional, seu percurso, biografia, autobiografia, 

desenvolvimento pessoal, numa nítida demonstração de início de valorização desse 

profissional, contemplando também aspectos de natureza pessoal.  
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Para dar mais sustentação a esta investigação sobre esse crescente movimento de 

valorização do professor, pelo menos no campo das pesquisas, encontramos em André (2010) 

uma boa análise sobre as mudanças de foco das investigações na área da Educação, que 

migraram dos cursos de formação inicial (década de 1990) para o professor como pessoa e 

profissional (estudos atuais), ou seja: 

 

[...] nos anos 90, a grande maioria das pesquisas centrava-se nos cursos de 
formação inicial: licenciatura, pedagogia e Escola Normal (76% das 
pesquisas). Na década de 2000 a temática priorizada passou a ser a 
identidade e profissionalização docente. O foco agora é o professor, suas 
opiniões, representações, saberes e práticas, chegando a 53% do total de 
estudos sobre formação docente, em 2007. (ANDRÉ, 2010, p. 278).     

 

No tocante ao desenvolvimento da carreira do profissional professor, os estudos 

tomaram maior dimensão, globalmente, quando se percebeu que as informações decorrentes 

deles poderiam ser mobilizadas na construção de programas de formação continuada para essa 

categoria, com o propósito maior de minimizar os impactos, as dificuldades e necessidades 

desses profissionais, sobretudo entre aqueles em início de carreira, para quem é possível o 

desenvolvimento de ações em caráter mais preventivo (ARAÚJO, 2005).  

A formação continuada, que pode ser desenvolvida no próprio ambiente de trabalho, 

proporciona o desenvolvimento pessoal e profissional do professor, com seu envolvimento 

não apenas nas atividades de ensino, mas também em atividades de suporte e complementares 

à docência, tais como a organização da escola; a organização e articulação dos currículos; as 

atividades pedagógicas, encontros, reuniões, conselhos de classe. Nessa perspectiva é possível 

se consolidar a construção da identidade profissional do professor (LIBÂNEO, 2004).  

 

1.1.2 A formação docente   

 

Nesta seção, abordaremos as várias etapas que integram a formação docente consoante 

os reflexos da trajetória de vida pessoal e profissional; a importância da construção do saber 

na formação docente, a partir dos diversos processos de socialização desse profissional, 

compreendendo as dimensões de natureza pessoal, formação escolar anterior à formação 

profissional e experiência na profissão; os conflitos entre teoria e a prática na formação 

docente; e o valor da prática reflexiva na construção da formação docente. 
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As Várias Etapas da Formação Docente 

 

A formação de um professor não é algo pontual, ou que possa ser realizado em curto 

tempo, pois implica uma história de vida desse profissional, que tem um ponto de partida, 

situado no ambiente familiar, sem um ponto de chegada. Trata-se de um processo que vai 

acompanhá-lo durante toda a sua trajetória de vida, pessoal e profissional. Nesse espaço de 

tempo muitos aspectos dos vários ambientes de vivência e convivência vão incorporando-se à 

sua personalidade, a seu modo de ser, ver, de lidar com esses ambientes e também de 

influenciá-los. Na verdade, sua formação consiste numa conjugação de inúmeras e distintas 

fases ao longo de sua vida que, por isso mesmo, podemos compreendê-la na mesma 

perspectiva abordada por Mizukami (2008, p. 389): “[...] os processos de aprender a ensinar e 

de aprender a ser professor são lentos, pois se iniciam antes do espaço formativo dos cursos 

de licenciatura e se prolongam por toda a vida profissional.”  

Nessa mesma compreensão, Ferenc e Saraiva (2010) dizem que, ao se falar sobre a 

formação docente, dever-se-ia, na verdade, falar do seu processo de socialização profissional, 

porque tal formação envolve uma série de distintas e complexas vivências em ambientes 

distintos, com pessoas distintas, em contextos igualmente distintos:  

 

Ela se revela em um processo contínuo e dinâmico, que se inicia antes da 
entrada no curso de formação inicial, nas relações que estabelecemos com 
diferentes sujeitos (os diferentes professores que tivemos; familiares), 
contextos (as escolas de diferentes níveis ou outros ambientes, movimentos), 
perpassa-os e se projeta para o campo de atuação profissional, novamente 
com a diversidade que o caracteriza, de sujeitos, experiências e relações. 
Nesse sentido seria mais interessante falarmos de socialização profissional. 
(FERENC; SARAIVA, 2010, p. 574).  

 

É um processo longo, lento e crescente, em que se vão formulando e solidificando uma 

série de crenças, valores, habilidades e aptidões difíceis de serem modificadas quando esse 

profissional encontra-se em pleno exercício de suas atividades educativas, já na fase adulta. 

Se tais características forem construídas em boas bases referenciais, sejam as do contexto 

familiar, as do ambiente escolar, sejam mesmo nos diversos ambientes sociais de modo geral, 

certamente esse profissional poderá vir a ser muito mais que um simples professor: um 

verdadeiro educador. Encontramos em Gil esse entendimento quando difere um professor de 

um educador, em que o segundo congrega valores muito mais significativos que o primeiro: 

“Os educadores são como uma árvore frondosa, são formados com o tempo. São mais raros 
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que os professores, porque agregam tudo o que se espera de um mestre: a paciência, a 

sabedoria, a crítica, a solidez de valores.”  (GIL, 2006, p. 23). 

Como educador, o professor passa a assumir grandes desafios, não apenas perante a 

sociedade, mas também para consigo. Desafios que ele próprio deve incorporar como 

compromissos pessoais, profissionais e sociais. Para tanto, o professor necessita estar ciente 

dessa sua necessidade e responsabilidade, não apenas profissional, mas principalmente 

pessoal, que pode ser muito bem suprida com uma boa formação pedagógica, como parece ser 

o caso da crença apresentada pelos professores investigados por Ferenc e Saraiva (2010, p. 

586) ao constatarem: “[...] os professores investigados, sem exceção, ao sinalizarem suas 

necessidades, bem como as possibilidades formativas para a melhoria de sua prática docente, 

reconhecem uma demanda pessoal, principalmente no que se refere à formação pedagógica.”          

Essas necessidades podem ser observadas em dois distintos e complementares 

movimentos. No primeiro, em que esse profissional precisa aprender a ser, muito mais que 

ter. No segundo movimento, em que ele precisa entender que vai lidar não apenas com a 

instrução escolar, mas também com a formação e educação do seu semelhante – o ser 

humano, seu aluno. No que tange ao ser, é preciso que esse profissional identifique e assuma 

crenças e valores que norteiem seus saberes em direção à própria transformação para que 

possa, assim, colaborar efetiva e verdadeiramente com a transformação de seus semelhantes 

(os alunos) e da sociedade de modo geral. Esse desafio encontra respaldo nas palavras de 

Ducros (1986, p. 179): 

 

[...] propiciar una formación que, sin ignorar la importancia de los 
conocimientos que permiten enseñar esta o aquella disciplina, de la 
supremacia al ser sobre el tener (y el saber es una forma de tener), ése es el 
objetivo de una verdadera formación de los maestros centrada en el desarollo 
personal.11  

 
 
Quanto ao segundo movimento, o professor, como educador, deve entender que terá 

como tarefa lidar com a formação de um ser imbuído de pensamentos, desejos, necessidades, 

crenças, valores, ambições, cujas influências decorrem do próprio “eu”, do convívio com os 

outros, e do mundo de modo geral, porque assim como o professor, cada ser (o aluno) também 

tem a própria trajetória de vida, regada de influências anteriores, até chegar ao mundo escolar, 

                                                 
11 “[...] proporcionar uma formação que, sem ignorar a importância dos conhecimentos que permitem ensinar 

esta ou aquela disciplina, da supremacia do ser sobre o ter (e o saber é uma forma de ter), esse é o objetivo de 
uma verdadeira formação de professores centrada no desenvolvimento pessoal.” (Tradução livre). 
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seja no âmbito da formação básica, fundamental, média, seja superior. É por intermédio desse 

ser, com toda a sua complexidade, que o professor, como sujeito, terá a desafiante missão de 

contribuir para a transformação de si mesmo, desse ser (seu educando) e da realidade em que 

vive, em decorrência do seu trabalho e de sua intencionalidade (PLACCO, 2006). 

É, portanto, no ato educativo que podemos encontrar a verdadeira essência da 

atividade profissional do professor. Um profissional que precisa, ele mesmo, no seu processo 

de formação oficial, ser também educado de modo que possa otimizar suas potencialidades e, 

ao mesmo tempo, minimizar as possíveis deficiências decorrentes de sua vida anterior ao 

início da profissionalização formal, para o eficiente e eficaz exercício do magistério. Desse 

modo, terá maiores possibilidades de desempenhar, com competência, uma série de 

responsabilidades inerentes a seu ofício. Nessa perspectiva, convém destacar: 

 

A formação de professores constitui o ato de formar o docente, educar o 
futuro profissional para o exercício do magistério. Envolve uma ação a ser 
desenvolvida com alguém que vai desempenhar a tarefa de educar, de 
ensinar, de aprender, de pesquisar e de avaliar. (VEIGA, 2006, p. 469).  

 

A diversidade e a complexidade de situações (e experiências) que o professor acumula 

ao longo da sua história de vida moldam sua formação a uma série de fatores que não podem 

ser facilmente mensurados, pois envolvem variáveis relativas às noções que nele vão sendo 

formuladas sobre os conceitos de hierarquia, de poder, regras, disciplina, controle, crenças e 

valores, cujas origens estão enraizadas no seio familiar quando esse profissional era apenas 

uma criança. É um processo que, embora seja bastante complexo, vai proporcionando sentido 

à estruturação da identidade desse futuro profissional da educação.  

Abraham et al. já apresentavam esse entendimento, dando maior ênfase aos aspectos 

relativos à afetividade humana, juízo de valor e valores que o futuro professor vai 

incorporando à sua identidade, quando afirma: “[...] en el docente hay toda una trama de 

identificaciones que se refiren a vivencias afectivas, a juicios, a valores [...].” (ABRAHAM et 

al., 1986, p. 21). 12 Na mesma linha desses autores, Melo (2000) ampliou a lista de variáveis 

existentes na pessoa do professor, que precisam ser identificadas e mais bem entendidas em 

seu processo de formação e de construção da sua identidade. São aspectos iniciados no 

ambiente familiar que o acompanharão durante todo o processo de relações sociais e formação 

                                                 
12 “[...] No professor, há toda uma trama de identificações que se referem a vivências afetivas, a juízos, a valores 

[...].” (Tradução livre). 
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profissional, tais como sua subjetividade, a cultura pessoal, seus aspectos de sociabilidade, 

sua produção simbólica, seus saberes específicos de natureza profissional e geral, enfatizando 

que: 

  

[...] para se compreender a identidade profissional do trabalhador docente 
universitário, não se pode desprezar, ao lado das questões objetivas, categorias 
como subjetividade, cultura pessoal, sociabilidade, produção simbólica, saber 
específico profissional e geral, por expressarem dimensões que vão sendo 
gestadas na relação do indivíduo com as diversas práticas sociais [...]. (MELO, 
2000, p. 92). 

 

Para Mizukami (2008), o processo de formação e desenvolvimento docente, no caso 

daqueles que buscam a formação específica para esse ofício, por meio dos cursos regulares, 

pode ser bem mais compreendido se analisado em três grandes e distintas etapas, a seguir 

caracterizadas:  

a) uma etapa iniciada fora da universidade, onde os conhecimentos (saberes diversos) 

que contribuirão para sua formação são incorporados de maneira não sistematizada e, 

até mesmo, não intencional, por contemplar tudo o que aconteceu ao longo da vida 

desse futuro professor – essa etapa tem seu início no seio familiar, em que o 

profissional receberá as primeiras influências para o exercício da profissão, havendo 

ou não essa intenção do grupo social familiar; 

b) uma segunda etapa, em que há a intencionalidade da escolha da profissão, seja por 

“imposição do mercado”, seja por influência familiar e escolar. Essa etapa tem seu 

início no momento em que a pessoa faz sua escolha, direcionando a formação 

profissional para a área da Educação e ingressa na universidade.  Durante sua trajetória 

acadêmica, o futuro professor passa a incorporar conhecimentos (saberes docentes) de 

natureza teórica, que são sistematizados e “pedagogicamente” transmitidos pela 

universidade; 

c) uma terceira etapa, que tem início nos primeiros contatos práticos com a profissão, 

em uma sala de aula, na condição de estagiário e, posteriormente, de professor 

iniciante, legalmente habilitado para a atividade docente, que se estenderá por toda a 

sua carreira de professor.  

A autora enfatiza que “o processo de aprendizagem e de desenvolvimento profissional 

da docência é entendido como um processo espiralado de modificação contínua e de práticas 

pedagógicas em função da ampliação da base de conhecimentos” (MIZUKAMI, 2008, p. 

395). Esse espiral tem um ponto de partida que, embora esteja situado no ambiente familiar, é 
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bastante difícil ser identificado com precisão, uma vez que está localizado em determinado 

ponto da vida pessoal e social do professor, muito distante do momento em que decidiu iniciar 

a própria profissão docente. Não tem um ponto de chegada por se estender ao longo de toda a 

vida desse profissional. A chegada à instituição de ensino superior, portanto, não pode ser 

caracterizada como a fase inicial; tampouco sua saída como a fase terminal da formação desse 

profissional. Ela é a continuidade daquilo que foi iniciado no ambiente familiar.  

Esse entendimento de Mizukami encontra-se em Charlot (2001, p. 149), que afirma: 

“Os jovens aprendem muitas coisas antes de entrar na escola e continuam a aprender [...] Não 

se vai à escola para aprender, mas para continuar a aprender.”  

Desse modo, a formação docente é um processo muito rico, dinâmico e complexo, 

uma vez que, durante esse trajeto espiralar, muitas mudanças na vida desse profissional 

certamente ocorreram e continuarão a ocorrer durante toda a sua carreira em decorrência de 

inúmeras variáveis presentes no contexto de sua formação – pessoal, familiar, social, escolar, 

política, cultural, econômica, financeira.  

Nesse processo de construção de saberes em espiral, o professor passa a desenvolver 

sua capacidade de atuar, não apenas como um mero transmissor de conhecimentos, mas como 

um verdadeiro educador conforme a abordagem demonstrada por Gil (2006) e mais adiante 

entendida por Donato (2008, p. 435), que considerou o professor como um “facilitador del 

proceso de enseñanza y aprendizaje”. Dessa forma, trata-se de um processo de 

amadurecimento profissional em que o professor deixa de ser professor e passa a ser 

educador. Como tal, incorpora a capacidade e responsabilidade de lidar com situações 

complexas, de proporcionar momentos reflexivos entre seus alunos, seus pares e, assim, 

passará também a contribuir, efetivamente, para a construção de conhecimentos capazes de 

influir na transformação dos homens (seus alunos) e da sociedade.  

O entendimento de Gil (2006), Mizukami (2008) e Donato (2008) sobre a 

complexidade dessa formação segue a mesma percepção de Tardif (2005), que já considerava 

a formação docente e, por consequência, a própria construção do seu saber como um processo 

de múltiplas, diversas e complexas fases, que acompanham esse profissional ao longo de toda 

a sua história de vida, uma vez que decorre de várias experiências, que incluem desde a 

estrutura familiar até as experiências da profissão no ambiente escolar. Esse conjunto de 

situações em torno da formação docente apresenta diversas fontes sociais e modos de 

integração no trabalho, que podem ser detalhadamente observados a seguir.   
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A Construção do Saber na Formação Docente 

 

Tardif (2005), corroborando com Abraham et al. (1986) e Melo (2000), e ratificado 

por Mizukami (2008) e Donato (2008), demonstra nitidamente quão diversa e complexa é a 

construção do saber docente, e como esse processo rebate diretamente na formação do 

profissional professor, que traz no bojo de sua responsabilidade a capacidade de saber refletir 

sobre sua ação educativa; de levar o aluno a uma postura igualmente reflexiva; e de assumir 

um comportamento intencional de atuar como agente transformador da realidade social – 

elementos que serão detalhadamente abordados na seção 3.1.4, que trata detalhadamente dos 

saberes docentes e suas especificidades.  

Tardif (2005) demonstra cinco grandes etapas da história de vida do professor, em que 

sua formação docente vai sendo estruturada em um processo contínuo de socialização, 

perpassando por múltiplas e distintas dimensões – a dimensão pessoal; da formação escolar 

anterior; da formação profissional para o magistério; dos programas e livros didáticos; e a 

dimensão da experiência na profissão, na sala de aula e na escola, conforme demonstrado no 

Quadro 1.  

Antes de analisarmos a evolução dessas cinco dimensões, cabe ressaltar que, embora 

haja uma sequência lógica e de certo modo cronológica na passagem de uma dimensão para 

outra, a construção do saber docente não se faz de maneira linear. O próprio desenvolvimento 

pessoal e profissional do ser humano, independentemente da sua profissão, sofrerá, 

inevitavelmente, significativas influências de avanços e retrocessos; continuidade e 

descontinuidade; estagnações e mudanças; construções e desconstruções bastante variadas, a 

depender de diversos fatores relativos à vida pessoal de cada um (ARAÚJO, 2005). 
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Quadro 1 − Construção dos saberes docentes 

Saberes dos professores Fontes sociais de aquisição Modos de integração no 
trabalho docente 

Saberes pessoais dos 
professores 

A família, o ambiente de vida, a 
educação no sentido lato, etc. 

Pela história de vida e pela 
socialização primária 
 

Saberes provenientes da 
formação escolar anterior 

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

Pela formação e pela 
socialização pré-profissionais 

Saberes provenientes da 
formação profissional para o 
magistério 

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

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

Saberes provenientes dos 
programas e livros didáticos 
usados no trabalho 

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

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

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

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

Pela prática do trabalho e pela 
socialização profissional 

 
Fonte: Tardif (2005, p. 63) 

 

Nessa perspectiva, o estudo da formação docente torna-se uma tarefa extremamente 

desafiadora. Mesmo assim, não podemos deixar de reconhecer o necessário esforço que 

devemos empreender nesse sentido, porque, após essa análise, haverá melhores condições de 

identificar, estudar e compreender parte da experiência vivida e acumulada por um professor, 

ao longo de sua história, na perspectiva de sua formação. Tais experiências exercerão forte 

influência no modo como construirá seus saberes docentes, na forma como valorizará ou não 

tais saberes e nas diversas maneiras como os mobilizará em sua ação educativa.  

Na primeira dimensão, de natureza “pessoal”, os saberes dos professores trazem 

significativa influência do seu ambiente familiar − a estrutura familiar. Bourdieu atribui a esse 

ambiente, especificamente em suas questões de natureza cultural, as mais relevantes 

influências na formação do sujeito, que, por sua vez, configura-se como elemento-chave no 

êxito ou no fracasso escolar da criança e, por inevitável consequência, do futuro professor, ou 

seja:  

 

A ação do meio familiar sobre o êxito escolar é quase exclusivamente 
cultural. Mais que os diplomas obtidos pelo pai, mais mesmo do que o tipo 
de escolaridade de que ele seguiu, é o nível cultural global do grupo familiar 
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que mantém a relação mais estreita com o êxito escolar da criança. 
(BOURDIEU, 2008, p. 42). 
 

 De certo modo, Abraham et al. (1986) já preconizavam o entendimento desses autores 

quando falavam sobre a importância de valorizar os aspectos pessoais na formação do 

professor decorrentes da estrutura familiar, afirmando que a representação do saber do 

professor, na criança da escola primária, vincula-se a características socioculturais do seu 

meio familiar.  

Para Tardif (2005), a família é o ambiente que demarca o início da história de vida do 

futuro professor desde o seu nascimento. Nesse ambiente segue recebendo influências durante 

as inúmeras etapas da sua infância, da adolescência e da fase adulta, em que se estabelecem 

diversas e complexas relações entre vários atores, que se manifestam por meio de uma série 

de variáveis, dentre as quais, destacam-se: 

a) a estrutura hierárquica – pai, mãe, irmãos, avós; ordens, contraordens; centralização 

e descentralização das decisões;  

b) o modo como as relações de poder foram exercidas por seus pais, ou quem os criou 

e como agiu/reagiu perante essas relações – nas formas mais autoritárias, mais 

equilibradas, menos autoritárias, mais formais, menos formais;  

c) a maneira como foram estabelecidas, ou não, as regras de convivência, as esferas de 

competência / responsabilidades e como essas questões foram praticadas / exercidas 

por si ou por quem as estabeleceu; 

d) os mecanismos de disciplina, ordem e controle estabelecidos e utilizados na sua 

criação; 

e) as crenças e os valores sobre verdades, não verdades, o que é certo, o que é errado, a 

ética, o respeito, as superstições, os medos, a coragem, a religião, a diversão, os 

estudos. 

Tais aspectos são marcantes e decisivos na forma como cada professor vai construir, 

desenvolver e exercer suas atividades docentes – eles o acompanharão, promovendo forte 

influência no seu modo de pensar e agir por toda a sua vida. Como cada pessoa tem a própria 

história de vida, a partir do seu contexto familiar, em que as experiências são construídas sob 

forte influência das características socioculturais, inerentes a cada sujeito, em ambientes que 

também guardam suas especificidades, não podemos esperar que se estabeleça um modelo 

padrão para a formação de professores, capaz de trazer como benefício idênticos resultados. 

Logo, é tarefa difícil estabelecer propostas de formação, que sejam capazes de se adequar ao 
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perfil específico de cada professor e, ao mesmo tempo, criar um padrão único de resultados 

esperados em todos os sujeitos formados. Nesse sentido, Cunha (2005, p. 53) afirma:  

 

O conjunto de valores e crenças que darão escopo à performance dos 
docentes são frutos de sua história e suas experiências de vida darão 
contornos ao seu desempenho. Por isso que parece inócuo pensar em 
‘modelos’ de formação que possam apresentar resultados similares em todos 
os envolvidos. 

 

 Essa dimensão, portanto, por si só, já traz elementos suficientes para entendermos 

quão desafiante e complexa é a tarefa de construir programas eficientes e eficazes para a 

formação e capacitação docente. 

Destarte todo o seu caráter dominante, o espaço familiar, no entanto, não pode ser 

assumido com exclusividade na construção do saber e, por consequência, da formação 

docente, visto que existem outros espaços da vida social do ser humano, em que toda aquela 

base construída no seio familiar se desenvolverá com forma e intensidade bastante 

diversificada (MOITA, 2007). Neste momento, passaremos a tratar desses espaços.  

No ponto de vista da “formação escolar anterior” (anterior à formação profissional), a 

segunda dimensão, na construção dos saberes docentes, Tardif (2005) destaca que o saber do 

professor exerce forte influência sobre o que ele vivenciou no ambiente primário e secundário 

– hoje a Educação Básica, que inclui a Educação Infantil, Ensino Fundamental e Médio. 

Nesse contexto, podemos destacar as mesmas variáveis existentes e marcantes do ambiente 

familiar, ou seja: 

a) as relações hierárquicas estabelecidas, vividas e assistidas: professor-aluno; aluno-

professor; professor-professor; professor-dirigente escolar, etc.; 

b) os estilos de poder adotados por seus professores e como agiu/reagiu a tais relações, 

sobretudo no interior da sala de aula perante os colegas; 

c) as regras formais escolares, estabelecidas pelas instituições de ensino, bem como 

aquelas estabelecidas formal ou informalmente pelos próprios professores em sala de 

aula; 

d) os mecanismos disciplinares, de ordem e controle aos quais foram submetidos pela 

instituição e por seus professores – mais rígidos, menos rígidos, mais flexíveis, menos 

flexíveis; recompensas, punições, indiferenças; 
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e) as crenças e valores estabelecidos pela instituição escolar e pelos próprios 

professores: o certo, o errado, o oportuno, o inoportuno, as prioridades, deveres, 

obrigações, direitos, a religião, a política, a cultura, a arte, a prática desportiva.  

Destacamos ser relevante, em todas essas variáveis decorrentes da formação escolar 

anterior, a forte presença de ex-professores, também marcados pela própria história de vida, 

que, intencionalmente ou não, mas de forma bastante significativa, acabam por exercer 

expressiva influência no modo como os futuros professores vão compreender e assimilar, 

interiorizar e externalizar tudo aquilo que lhes será apresentado durante seu processo de 

formação profissional. Essa nossa compreensão encontra respaldo nas pesquisas realizadas 

por Cunha (2006a, p. 91): “Os atuais professores são bastante influenciados no seu 

comportamento pelos antigos e, certamente, poderão influenciar os que virão.” Mais adiante, 

a autora ratifica seu entendimento em novas pesquisas, constatando:  

 

As pesquisas na área de formação de professores têm sido recorrentes ao 
apontar que os docentes reconhecem nos seus ex-professores a inspiração 
mais forte de sua configuração profissional. E essa configuração se aguça, 
quando se trata de professores universitários, que usualmente não percorrem 
uma trajetória de profissionalização para o magistério. (CUNHA, 2008, p. 
469). 

 

Goodson (2007), em suas pesquisas realizadas com base em narrativas de professores, 

reforça aquilo que Cunha (2006a; 2008) constatou e ratificou em suas investigações sobre a 

influência que antigos professores exercem na formação de seus alunos, futuros professores, 

ao afirmar que uma característica “[...] comum do ambiente sociocultural colhida nas 

narrativas dos professores é o aparecimento de um professor preferido que influenciou, de um 

modo significativo, a pessoa enquanto jovem aluno” (GOODSON, 2007, p. 72).  

De fato, essa é uma dimensão muito importante na formação docente, pois nela o 

aluno vivencia, no cotidiano da vida escolar, os diversos modos como seus professores 

exercem suas atividades em sala de aula – seja no que se refere à metodologia adotada, ao 

relacionamento com os alunos, seja mesmo no que tange às questões já abordadas referentes a 

hierarquia, relações de poder, regras, mecanismos disciplinares, de controle, crenças e valores. 

Essa convivência, que de certa forma se torna rotineira, acaba por influenciar os alunos, que 

veem em alguns de seus mestres um ponto de referência de como devem ser e agir no 

contexto social de modo geral, independentemente de virem ou não a exercer, em seu futuro 

profissional, a atividade de professor; mas quando decidem seguir a carreira docente, 

certamente estarão influenciados também pela rotina daqueles em que se espelharam durante 
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muito tempo na sua vida escolar, pois o professor aprende a sê-lo, não apenas por seu aspecto 

de socialização e cognição, mas também: “[...] seguindo a rotina de ‘outros’.” (BENEDITO; 

FERRER, 1995, p. 131).  

Essa referência escolar anterior é tão marcante para o aluno que, muitas vezes, passa a 

aceitar como verdade, sem questionamentos, não apenas os conhecimentos de natureza 

técnica da disciplina e as diversas formas de exercer a atividade de ensino, mas também tudo 

aquilo que lhes é dito por seu professor preferido no âmbito da vida de modo geral.  

Para Rocha (2008), a formação escolar anterior, na construção do saber docente, é de 

tamanha significação que é exatamente nela que se inicia o verdadeiro processo de preparação 

para a docência, mesmo que não se chegue a exercer tal ofício: 

  

Não nos formamos professores quando ingressamos num curso de formação, 
mas ser professor nasce no momento em que ingressamos na escola, enquanto 
estudantes [...] os futuros professores são formados numa relação 
aproximativa entre o ver, o sentir e o refletir sobre a prática docente enquanto 
discentes [...]. (ROCHA, 2008, p. 144).  

 

Reforçando esse entendimento da autora, Vidal (2010) enfatiza que, antes mesmo de 

se tornarem professores, esses profissionais se constituíram como alunos, vivenciando nos 

bancos escolares, desde sua formação básica, várias experiências que vão consagrando-se 

como referências (positivas e negativas) no que refere a diversos modelos culturais, por 

exemplo, as práticas de ensino. Nessa perspectiva, para se falar de formação docente, é 

preciso também compreender o próprio processo de formação escolar do aluno, futuro 

professor.  

Após assimilar os conceitos formulados no ambiente familiar, nessa segunda fase, o 

potencial professor vai incorporar uma nova visão daquilo que passou a entender sobre 

hierarquia, poder, regras, disciplina, controles, crenças e valores – dessa vez, num ambiente 

social oficial, bastante diferente do familiar: a escola. Nele, esses aspectos assumem um 

caráter mais formal, legal, sistemático, coletivo e impessoal. 

A terceira dimensão, em que se faz presente a “formação profissional para o 

magistério”, traz − além do aporte das relações hierárquicas, das relações de poder, do 

estabelecimento de regras, mecanismos disciplinares, de controle, crenças e valores, 

destacados no ambiente familiar e escolar anterior − outras variáveis que serão agregadas à 

formação do professor: os saberes de natureza científica e as práticas da atividade de ensino. 

Essa nova fase de formação desse profissional do ensino ocorrerá mediante os cursos de 
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formação de professores, os programas de capacitação, de atualização e os estágios – esses 

últimos focando mais os aspectos da prática docente, o que Tardif (2005) denominou de 

saberes experienciais.  

Diferentemente das dimensões familiar e escolar anteriores, essa experiência social 

somente estará presente naqueles que procuram a formação do magistério, a formação 

pedagógica, sobretudo quando se trata do nível superior, em que essa formação não assume 

caráter obrigatório, uma vez que a própria LDB não estende a exigência dessa formação para 

o 3.º grau. Para o ensino superior, a legislação brasileira exige apenas uma preparação, o que é 

bastante distinto da necessária formação para essa atividade profissional; ou seja, para exercer 

a docência no magistério superior, de acordo com os preceitos legais da LDB, esse 

profissional será apenas preparado, porque sua “formação” limita-se aos programas de pós-

graduação, sem caráter obrigatório (ARAÚJO, 2005).  

Pimenta e Anastasiou demonstraram essa mesma compreensão de Araújo: “No Brasil, 

a LDB/96, como vimos, não concebe a docência universitária como um processo de 

formação, mas sim como de preparação para o exercício do magistério superior, que deverá 

ser realizada prioritariamente (não exclusivamente) nos cursos de pós-graduação stricto 

sensu.” (PIMENTA; ANASTASIOU, 2005, p. 250, grifos nossos). 

No caso específico dos professores do ensino superior de administração, essa fonte 

social, em sua formação docente, praticamente inexiste – salvo as exceções em que alguns, 

por diversas razões, acabam por procurar tal formação. Na verdade, o ingresso para o 

exercício da atividade docente nesse nível de ensino, qualquer que seja o campo de 

conhecimento, muitas vezes se dá casualmente, sem nenhuma intenção prévia, muito menos 

preparação específica. O mesmo ocorre com a própria instituição de ensino superior, que 

também não costuma preparar-se adequadamente para essa finalidade. Encontramos respaldo 

para tal compreensão no entendimento apresentado por Pimenta e Anastasiou (2005) sobre 

essa questão ao afirmarem que os professores:   

 

[...] trazem consigo imensa bagagem de conhecimentos nas suas respectivas 
áreas de pesquisa e de atuação profissional, na maioria das vezes nunca se 
questionaram sobre o que significa ser professor. Do mesmo modo as 
instituições que os recebem já dão por suposto que o são, desobrigando-se, 
pois, de contribuir para torná-los. Assim, sua passagem para a docência 
ocorre ‘naturalmente’; dormem profissionais e acordam professores [...] 
Quando passam a atuar como professores no ensino superior, no entanto, 
fazem-no sem qualquer processo formativo e mesmo sem que tenham 
escolhido ser professor. (PIMENTA; ANASTASIOU, 2005, p. 104-105). 
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A precariedade do ingresso do professor no ensino superior não se restringe às 

questões da legislação. Cordeiro (2006), em sua tese, já citada, quando trata da competência 

de professores de Medicina, ressalta o fato de que o “saber notório” desse profissional tem 

sido o critério predominante na hora de priorizar seu acesso à atividade docente universitária 

em detrimento da sua necessária formação ou, no mínimo, preparação pedagógica, pois a 

deficiente base dessa formação tem sido “[...] legitimada na forma de acesso do professor à 

universidade, na qual a valorização do ‘saber notório’ se sobrepõe ao saber pedagógico” 

(CORDEIRO, 2006, p. 181).  

À parte os aspectos de natureza legal que dividem distintos universos da educação 

escolar, no que tange às questões da formação do profissional para o exercício do magistério, 

é importante citar algumas relevantes dificuldades enfrentadas pelos professores na sua 

trajetória de formação oficial rumo ao exercício de seu ofício. São dificuldades emanadas 

exatamente dessa terceira dimensão de construção do seu saber docente, apresentada por 

Tardif (2005) –, a dimensão da “formação profissional para o magistério”.  

Nessa dimensão, a complexidade de problemas a que são submetidos os futuros 

professores poderá afetar significativamente seu desempenho no exercício do magistério. Os 

problemas vão desde as relações conflituosas entre as instituições de formação e os institutos 

de pesquisa no que se refere às questões político-pedagógicas, bem como os de natureza 

relacional entre teoria e prática, e se estendem até as questões preconceituosas, historicamente 

existentes nos cursos de formação de professores, principalmente quando se trata do 

magistério superior (MELO, 2000). 

Melo destaca, ainda, como causa desses conflitos, o fato de a área da Educação vir 

sendo contraditoriamente estigmatizada, principalmente quando comparada com as áreas “[...] 

ditas ‘científicas’ e ‘tecnológicas’, forjadoras das estruturas econômicas, do desenvolvimento 

da força produtiva. Não obstante, verifica-se atualmente a valorização do ‘conhecimento 

geral’ na nova ordem social” (MELO, 2000, p. 286). Essa contradição fica evidente uma vez 

que existe, por um lado, uma realidade carente de práticas crítico-reflexivas capazes de 

contribuir para “o pensar” e “o repensar” de valores éticos e morais, clamados pela nova 

ordem social, de modo que possam suprir as necessidades históricas de transformação e 

evolução da raça humana. Nessa perspectiva, são bastante valorizados os conhecimentos 

disciplinares do campo da educação – entre eles, destacam-se os conhecimentos da própria 

pedagogia.  
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Por outro lado, não podemos negar a existência de uma sociedade que, pressionada 

pela nova ordem econômica e pela carência de evolução das forças produtivas, passa a exigir 

práticas pragmáticas capazes de dar conta do acelerado crescimento e desenvolvimento da 

humanidade na perspectiva política, econômica, produtiva, competitiva e de sobrevivência, 

em que são fortemente valorizados os conhecimentos disciplinares das Ciências Exatas e da 

tecnologia de modo geral. Corroborando com esse pensamento, reforça a autora que existe: 

 

[...] ambigüidade entre a descrença e a confiança na Pedagogia, na 
perspectiva de uma formação teórico-prática sólida, por ser um discurso 
normativo/regulativo que envolve uma direção ética e política que está a 
suscitar materialidade, numa sociedade em que, por um lado, prenuncia-se 
uma crise de reflexividade, de valores essenciais à constituição humana, e, 
por outro, um apego extremo às soluções pragmáticas, destruindo/negando 
ou mesmo relativizando o valor normativo ético-político da pedagogia. 
(MELO, 2000, p. 342).  

 

Pimenta (1999) já falava sobre as limitações apresentadas pela instituição de ensino 

superior na tarefa de promover a formação docente, de modo a atender às contradições acima 

apresentadas, por conceber seus cursos dissociados da realidade das escolas e da própria 

natureza paradoxal da sociedade, no que toca aos conflitos de interesse nos aspectos políticos, 

econômicos e sociais. Em suas pesquisas sobre a formação desse profissional, na fase inicial 

de sua carreira, a autora constatou: “Os cursos de formação, ao desenvolverem um currículo 

formal com conteúdos e atividades de estágio, distanciados da realidade das escolas, numa 

perspectiva burocrática e cartorial, não dá conta de captar as contradições presentes na prática 

social de educar [...].” (PIMENTA, 1999, p. 16).  

Reforçando as dificuldades apresentadas por Pimenta (1999), Tardif (2005, p. 241) 

afirma: “A formação para o ensino ainda é enormemente organizada em torno das lógicas 

disciplinares. Ela funciona por especialização e fragmentação [...].” Nos cursos de formação 

docente, os programas, de modo geral, além dos problemas de fragmentação curricular, são 

predominantemente estruturados de modo circunstancial, de maneira desarticulada das reais 

demandas da realidade social em que se encontram as escolas, os professores e os alunos e, 

ainda, são fortemente marcados por uma concepção burocrática, acrítica e baseados no 

modelo tradicional de racionalidade técnica (LEITE, 2006).  

Barretto (2010) apresenta uma importante pesquisa realizada pela Fundação Carlos 

Chagas, em que é possível identificar a fragilidade dos cursos de formação específica para o 

magistério, acima comentada, pois, numa amostragem de apenas 165 cursos presenciais de 

licenciatura investigados, apesar de ter sido registrado um significativo número variado de 
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disciplinas, não se conseguiu identificar um foco significativo de formação específica para a 

atividade docente nesses cursos, ou seja: “Os cursos de Pedagogia possuem uma estrutura 

curricular bastante dispersa e fragmentária – no conjunto das propostas curriculares 

examinadas foram arroladas 3.513 disciplinas – e apresentam frágil focalização na formação 

docente propriamente dita.” (BARRETTO, 2010, p. 294). 

Essa realidade em torno da questão curricular tem comprometido a própria 

predisposição do professor em participar da sua formação profissional, porque quanto mais 

padronizados, fragmentados e desarticulados da realidade social lhe são apresentados os 

materiais e procedimentos correlatos, mais resistentes eles se apresentam a seus processos de 

aprendizagem (HOLLY, 2007).  

Desse modo, deixa transparecer que a fragilidade na estruturação curricular dos cursos 

de formação docente tem-se configurado como forte componente limitador de uma formação 

holística do professor, sem a qual se torna muito difícil, ou mesmo impossível, ter um 

profissional capaz de lidar crítica e reflexivamente com ditas contradições, restringindo, 

inclusive, suas possibilidades de atuar efetivamente como agente transformador da realidade 

social em que vivemos.  

A todas essas dificuldades, acrescentamos, ainda, relevantes conclusões que Rocha 

(2008) apresentou em suas pesquisas sobre “A Formação de Professores e a Construção dos 

Saberes da Docência no Curso de Pedagogia da UFPE”, relativas ao baixo nível de 

participação que muitos professores formadores têm demonstrado na construção dos saberes 

docentes e na própria formação de seus alunos, os futuros professores. Afirma a autora:  

 

[...] constatamos que poucos participam no processo de construção dos 
saberes docentes [...] Restringem-se a preencherem o documento de 
avaliação enviado pela academia, a observarem e descreverem, quando 
ficam na sala, a atuação do (a) futuro (a) professor (a), mas, em sua grande 
maioria, não interferem, têm posturas de examinadores e não de professores 
formadores. (ROCHA, 2008, p. 146).  

 

 No que se refere aos “programas e livros didáticos”, a influência na formação docente 

começa no momento em que se iniciam as atividades de ensino para o professor (e do futuro 

professor) nos cursos de formação específica, por meio dos programas disciplinares e dos 

livros didáticos. Ela vai desde as primeiras aulas que recebe, passando pelos estágios e se 

estende por toda a trajetória da carreira profissional do professor. Nesse contexto, outros 

saberes se incorporam à formação docente, por meio das estruturações curriculares de cada 

disciplina que estudou ou que organizou para exercer suas atividades docentes na condição de 
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aluno, estagiário ou de professor já formado. Na perspectiva curricular, constroem-se os 

objetivos das disciplinas, seu conteúdo programático, as técnicas e ferramentas 

metodológicas, os referenciais bibliográficos entre outros, decorrentes de programas 

estabelecidos pelas instituições de ensino, geralmente “amarrados” à legislação e regras 

formais do Ministério da Educação e das secretarias correspondentes. 

Nesse âmbito, cabe destacar que, embora tais saberes sejam geralmente estabelecidos 

pelo viés da formalidade institucional, mediante programas disciplinares e livros didáticos, 

geralmente os professores não os incorporam e praticam da mesma forma que os recebem, 

porque aqui sofrem forte influência dos saberes adquiridos anteriormente, sobretudo os 

relativos à hierarquia, poder de decisão, regras, disciplina, controle, crenças e valores, 

naquelas primeiras dimensões da sua formação iniciada no contexto familiar. A depender da 

forma como vivenciaram e encararam tais aspectos, no âmbito familiar e escolar − anterior e 

profissional −, esses saberes serão absorvidos ou ignorados; serão também plena ou 

parcialmente praticados, porém sempre de forma distinta, por professores distintos, em 

situações e momentos igualmente distintos.   

Por último, no quadro formulado por Tardif (2005), que trata da construção dos 

saberes docentes, destaca-se a importância dos “saberes da experiência” – a quinta dimensão 

dessa construção. Aqui o autor destaca três aspectos para as experiências sociais que o 

professor passa a incorporar na sua formação: os aspectos relativos à sua experiência como 

profissional do ensino; os que foram vivenciados em suas atividades de sala de aula; e aqueles 

referentes à sua convivência no próprio ambiente escolar.   

Na perspectiva da profissão, o professor agrega à sua formação as experiências e os 

relatos da prática docente que vivenciou e compartilhou entre seus pares, decorrentes de toda 

a sua trajetória profissional. São experiências que, muitas vezes, extrapolam o próprio campo 

disciplinar do professor na perspectiva teórica, pois contemplam atividades como realização 

ou participação em palestras, seminários, congressos; visitas técnicas, trabalhos de 

consultoria, pesquisas de campo; orientações prestadas a seus alunos sobre temas relativos aos 

estudos, a trabalho, estágio, vida pessoal. De certo modo, é o que Chartier (2007) denominou 

de saberes forjados na ação docente, que o próprio Tardif (2005) já apresentava como os 

saberes experienciais – temas a serem abordados ainda neste capítulo.  

Na sala de aula, serão as experiências efetivamente vivenciadas com seus alunos, no 

exercício de suas atividades, quando mobiliza seus saberes. Nesse contexto estão contidas as 

aulas ministradas, os debates estabelecidos, as avaliações, a interação com os alunos, as 
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práticas reflexivas, etc. É oportuno destacar que nesse ambiente podem estar presentes as 

experiências que o professor vivenciou fora do campo escolar, bem como aquelas que foram 

proporcionadas aos seus alunos também, trazidas, intencionalmente, para a sala de aula como 

parte integrante do seu planejamento disciplinar – visitas técnicas às organizações públicas e 

privadas, pesquisas de campo, modos e critérios de avaliação, entre outros. 

Na escola, passa a agregar os aspectos relativos às normas administrativas e 

acadêmicas; aos relacionamentos estabelecidos com seus dirigentes, coordenadores e pessoal 

técnico-administrativo de modo geral; ao seu envolvimento ou não com a construção do seu 

projeto político-pedagógico, bem como da própria disciplina; e ainda ao seu engajamento ou 

não a práticas de pesquisa, supervisão de estágios, atividades artístico-culturais, e outras.  

Em todos esses casos, mais uma vez serão as experiências da estruturação hierárquica, 

das relações de poder, das regras de funcionamento, mecanismos disciplinares e de controle, 

das crenças e valores que vivenciou nos âmbitos familiar e escolar que nortearão o modo 

como o professor, conscientemente ou não, absorverá e colocará em prática as experiências de 

sua formação entre seus pares, seus alunos e a própria instituição escolar onde trabalha. 

Tardif (2005) traz ainda para essa discussão, no contexto da quinta dimensão de 

construção do saber para a formação docente, outro importante componente conceitual que 

reforça a ideia de ser tal formação algo bastante dinâmico e complexo, pois decorre ainda de 

saberes docentes modeladores e modelados pelo próprio saber docente em ação – a prática 

docente, o saber experiencial – ou seja, de um saber que:  

 

[...] traz em si mesmo as marcas de seu trabalho, que ele não é somente 
utilizado como um meio no trabalho, mas é produzido e modelado no e pelo 
trabalho. Trata-se, portanto, de um trabalho multidimensional que incorpora 
elementos relativos à identidade pessoal e profissional do professor, à sua 
situação sócio-profissional, ao seu trabalho diário nas escolas e na sala de 
aula. (TARDIF, 2005, p. 17). 
 

O saber docente compreende a prática docente, e nessa direção, a formação docente 

também, na medida em que estabelece um norte para essa prática, respaldado em várias 

situações sociais já comentadas. Por outro lado, esse saber passa a incorporar as experiências 

de sua prática, uma vez que o próprio professor, à proporção que mobiliza seus saberes em 

sintonia com sua vivência social anterior e atual, no momento em que constrói sua prática e a 

própria formação, vai dando forma e sentido a seus saberes. Nesse contexto o professor 

assume um duplo papel − de sujeito e de objeto − ora modelando os saberes docentes, ora por 

esses saberes sendo moldado. 
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Para Cunha (2006a), corroborando com o pensamento de Tardif (2005), a formação 

docente vai mais além do que ele vivenciou academicamente – seja na dimensão escolar 

anterior, seja na dimensão profissional para o magistério. Poderíamos acrescentar: também 

pelo que o professor vivenciou fora da esfera escolar em seu aspecto pessoal e profissional 

mais amplo. Na verdade, para a autora, tal formação recebe mais influência externa do que 

interna à instituição de ensino. Nesse sentido, afirma: 

 

O conhecimento do professor é construído no seu próprio cotidiano, mas ele 
não é só fruto da vida na escola. Ele provém também de outros âmbitos e, 
muitas vezes, exclui de sua prática elementos que pertencem ao domínio 
escolar. A participação em movimentos sociais, religiosos, sindicais e 
comunitários pode ter mais influência no cotidiano do professor que a 
própria formação docente que recebeu academicamente. (CUNHA, 2006a, p. 
39). 

 
 

Na visão da autora, encontramos outras variáveis sociais contributivas para a formação 

docente bastante relevantes. Essas variáveis, que podem perfeitamente perpassar pelas várias 

dimensões da construção dos saberes docentes, apresentadas por Tardif (2005), extrapolam e 

muitas vezes contrariam os próprios ensinamentos aportados durante as dimensões da vida 

escolar. São as experiências decorrentes da participação do futuro professor em movimentos 

sociais, religiosos, sindicais e comunitários. É inegável que a vivência em organizações dessa 

natureza trará novas perspectivas de visão para o entendimento, a compreensão, absorção e o 

exercício da hierarquia, do poder, das regras, da disciplina, dos controles, das crenças e 

valores que poderão contrapor-se aos ensinamentos oriundos do mundo escolar.   

Os movimentos sindicais e comunitários, quando livres de influências e interesses das 

classes dominantes, geralmente têm como propósito comum a busca da igualdade de 

condições, de tratamento, de direitos e de deveres entre as várias classes que integram uma 

sociedade, sobretudo as menos favorecidas. Esses movimentos geralmente se caracterizam 

por assumirem posturas mais reivindicativas, de contestação, de recusa a tudo que contrarie os 

interesses da coletividade. O mesmo pode ocorrer com os movimentos religiosos de modo 

geral.  

Desse modo, é inegável a um professor que participe ou tenha participado de 

semelhantes movimentos ter uma forma diferente de enxergar, assimilar e praticar os 

conceitos relativos a hierarquia, poder, regras, disciplina, controles, crenças e valores 

vivenciados no contexto escolar. A escola é um ambiente que proporciona ao indivíduo a 

realização de um desejo, uma necessidade, um sonho; aqueles movimentos proporcionam a 
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busca, o encontro e defesa de um ideal; a escola tem vocação para tratar da construção e 

compreensão das teorias; esses movimentos tratam da realidade prática em que vive a 

sociedade.   

Por último, cabe destacar que, independentemente de onde foi mais forte a influência 

na construção do saber docente, se no âmbito familiar, escolar, universitário, se em qualquer 

outro ambiente, o professor, no bojo de sua formação para a profissão, deveria ser mais 

ouvido sobre as necessidades da própria formação, pois não podemos ignorar, num processo 

de formação profissional, as experiências e necessidades sociais apresentadas por quem 

deseja, adequadamente, preparar-se para o exercício de um determinado ofício (TARDIF, 

2005).   

Goodson (2007) ratifica o sentimento de Tardif ao tratar da importância que as 

narrativas devem assumir durante os processos investigativos voltados para a boa formação 

docente; um aspecto geralmente ignorado pelos pesquisadores dos centros e institutos de 

pesquisa do campo da educação. Para ele, saber ouvir a voz do professor, o “autobiográfico”, 

é saber valorizar a realidade do campo investigativo de quem vive e constrói no seu cotidiano 

o contexto social escolar. 

 

A Teoria e a Prática na Formação Docente 

 

Para tratar das relações entre teoria e prática e sua importância na formação docente, 

recorre-se inicialmente à concepção que Chartier (2007) apresenta sobre a construção dos 

saberes docentes. Para a autora, esses saberes podem ser forjados (construídos) em dois 

modelos antagônicos e, ao mesmo tempo, complementares, em que se evidenciam as relações 

entre a teoria e a prática, ou seja:  

a) os saberes forjados pelos pesquisadores;  

b) os saberes forjados na ação docente. 

No primeiro modelo de construção do saber docente, os saberes forjados pelos 

pesquisadores dificilmente incorporam as expectativas e necessidades daqueles que estão 

exercendo suas atividades de ensino em sala de aula independentemente da área em que 

estejam atuando e da disciplina ministrada (CHARTIER, 2007). Essa forma de forjar os 

saberes docentes se aproxima mais do que Tardif (2005) denominou de saberes pedagógicos. 

Nessa direção, a formação dos professores se dá pela difusão dos saberes pesquisados na 

universidade – por pesquisa aplicada. Os resultados dessas pesquisas são levados aos 
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professores por meio de artigos publicados, dissertações, teses, livros didáticos além dos 

programas de formação e capacitação proporcionados a esses profissionais.  

Como os pesquisadores, na maioria, mantêm certo distanciamento das atividades de 

ensino, tais saberes geralmente são construídos sem o devido embasamento do que 

efetivamente ocorre no cotidiano da prática docente, sobretudo em relação aos níveis de 

ensino fundamental e médio. No nível superior, é mais provável encontrar pesquisadores que 

também exercem atividades de ensino. Entretanto, poucos demonstram interesse e entusiasmo 

pelo ensino nos cursos de graduação, preferindo atuar na pós-graduação. O mais grave, nesse 

contexto de discussão, é o fato de suas linhas de pesquisas geralmente se aproximarem mais 

de sua área de interesse pessoal do que das reais necessidades da instituição, principalmente 

no que se refere ao campo de conhecimento da educação superior.  

No Curso Superior de Administração, muitos mestres e especialmente doutores, 

quando concluem seu curso stricto sensu, apresentam certa dificuldade em retornar ao ensino 

da graduação, demonstrando mais interesse pelos cursos da pós-graduação, pelos projetos de 

pesquisa, pela produção científica, o que, de certo modo, lhes proporcionam maior status 

profissional. Em vista disso, não demonstram interesse pela pesquisa aplicada à realidade do 

ensino superior. 

No seu segundo modelo, que decorre da prática, “[...] a formação dos professores se 

faz por ‘ver e ouvir dizer’ [...]”, o que ocorre, com base nas experiências práticas dos pares 

em sala de aula, por meio da pesquisa-ação (CHARTIER, 2007, p. 188). Nessa perspectiva, a 

autora se aproxima do que Tardif (2005) denominou de saberes experienciais, em que os 

saberes docentes se constroem mediante a troca de experiências entre seus pares, os relatos 

sobre o que vivenciam com os alunos em sala de aula e ainda o que se pratica fora do 

ambiente escolar.  

No Curso Superior de Administração − campo investigativo deste estudo −, esse 

movimento de interação dos professores ocorre com frequência em clima de informalidade, 

quando se encontram no intervalo das aulas, na sala dos professores, na lanchonete e nos 

corredores da faculdade, principalmente quando conseguem realizar experiências de êxito 

com os alunos, aliando sua prática às bases conceituais da disciplina que lecionam. Ocorrem 

também nos intervalos de antes ou depois dos eventos formais de capacitação, seminários, 

congressos, debates.  

Esse segundo modelo contempla importantes elementos identificados nas pesquisas 

que Cunha (2005) vem realizando sobre o que ela denominou ser “o bom professor”. Nessas 
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pesquisas a autora reconhece que os professores parecem valorizar mais suas experiências que 

as teorias produzidas pelos pesquisadores. São as experiências vivenciadas na prática e 

aquelas que são incorporadas mediante as diversas interações estabelecidas com os alunos e 

seus pares. Nas suas pesquisas, diz a autora:  

 

Outra constatação importante foi perceber o valor que os professores dão à 
prática docente, enquanto a sua grande inspiração para a mudança e ao saber 
que constroem a partir daí. Nele localizam a possibilidade de aprenderem 
com colegas de trabalho, com alunos e de, refletindo sobre a própria 
docência, reformularem sua forma de pensar e agir. (CUNHA, 2005, p. 35).  

 

Alguns pesquisadores propõem a separação clara entre os saberes construídos com 

esses dois modelos − os saberes teóricos e os saberes da ação −, mas é impossível 

compreender os saberes docentes numa abordagem assim dicotomizada. O que é preciso, na 

realidade, é compreender que esses saberes não devem ser tomados como algo que se opõem. 

Muito pelo contrário, os saberes práticos, embora antecedam os saberes produzidos pela 

universidade, abrangem tanto os saberes docentes quanto aqueles decorrentes da experiência 

prática do professor, fora da instituição de ensino superior, constituindo-se em saberes que 

vão sendo construídos e reconstruídos em uma movimentação contínua, de vivências teóricas 

e práticas desse profissional (LEITE, 2010).  

Conhecemos o valor dessas duas modalidades em forjar os saberes na formação 

docente; no entanto, buscar sua aproximação e articulação, embora reconheçamos ser 

necessário, é uma tarefa bastante desafiadora, uma vez que as duas abordagens parecem 

distanciar-se cada vez mais. Essa tendência, segundo Chartier (2007, p. 189), evidencia-se 

quando se percebe que “ao mesmo tempo em que as pesquisas se tornam mais ‘científicas’, os 

pesquisadores se afastam dos que atuam na prática”. Por outro lado, diante de uma “[...] 

conjuntura em que se impõem as referências acadêmicas, em que a formação torna-se 

universitária, os professores instalam-se no seu território e colocam à frente aquilo que lhes 

pertence: a prática em sala de aula” (CHARTIER, 2007, p. 202).  

Nessa abordagem, a autora reconhece a grande dificuldade em se aliar teoria e prática, 

pois quem as produz são professores (professores pesquisadores e professores de ensino), que, 

embora tenham o propósito comum de forjar os saberes docentes, parecem estar atuando de 

maneira “territorializada”, em que um defende seu espaço com o conhecimento teórico, 

cientificamente fundamentado, e o outro com sua experiência prática comprovadamente 

testada. 
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 É preciso, no entanto, encontrar um caminho para que os pesquisadores não se 

distanciem do que ocorre na prática docente e as práticas possam se utilizar daquilo que é 

forjado fora delas. Nesse sentido, a autora destaca: “[...] para atingir o que Donald Schön 

chama de ‘saberes na ação’ (knowings in action), ‘é necessário que se tenha acesso, sob uma 

forma ou outra, aos dados diretos ou imediatos tirados da observação da ação’.” (CHARTIER, 

2007, p. 187). 

Surge aqui uma indagação: como atrair os pesquisados, sobretudo os doutores, para o 

território dos professores de ensino de modo que possam conceber saberes mais compatíveis 

com a realidade prática docente? Se isso não for possível, a autora apresenta uma alternativa: 

“Se as práticas não sabem utilizar as teorias forjadas fora delas, elas poderiam, ao contrário, 

produzir sua própria teorização.” (CHARTIER, 2007, p. 187). Aqui Chartier sugere que os 

professores construam a própria teoria baseados em sua experiência prática. Contudo, como 

um professor, sem formação superior adequada no campo da educação, como é o caso da 

maioria dos professores do curso de administração, poderá teorizar sobre uma prática – a de 

ensino – sem ter formação específica para tal? 

Se os pesquisadores não se aproximam dos professores e estes resistem em absorver o 

que é construído por aqueles, uma alternativa para evitar esse distanciamento – entre pesquisa 

aplicada e pesquisa-ação – seria preparar o professor para realizar as investigações sobre as 

próprias práticas de ensino e, a partir daí, construir o próprio conhecimento, como bem sugere 

Chartier (2007), o que já reforçava Bolzan (2002) ao apontar o caminho da postura reflexiva 

como uma opção para que o professor passe a atuar como pesquisador da sua ação educativa, 

sendo responsável pela própria formação:  

  

[...] ao refletir sobre sua ação pedagógica, ele estará atuando como um 
pesquisador da sua própria sala de aula, deixando de seguir cegamente as 
prescrições impostas pela administração escolar (coordenação pedagógica e 
direção) ou pelos esquemas preestabelecidos nos livros didáticos, não 
dependendo de regras, técnicas, guia de estratégias e receitas decorrentes de 
uma teoria proposta/imposta de fora, tornando-se ele próprio um produtor de 
conhecimento profissional e pedagógico. (BOLZAN, 2002, p. 17). 
 

É inegável e necessário reconhecer a importância que Bolzan (2002) atribui à prática 

reflexiva sobre a ação (prática) pedagógica docente na tentativa de aproximar teoria e prática. 

O próprio Tardif reconhece esse valor ao afirmar que os saberes pedagógicos na formação 

docente são “[...] doutrinas ou concepções provenientes de reflexões sobre a prática educativa 

[...]” (TARDIF, 2005, p. 37).  
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Todavia, a alternativa apresentada por Chartier (2007) de que o professor passaria a 

teorizar a própria prática e, de maneira mais radical, a defendida por Bolzan (2002) − em que 

o professor se tornaria “independente” dos livros didáticos, regras e técnicas − reforçariam 

muito mais a ideia de “territorialização” do conhecimento teórico por parte dos pesquisadores 

e do conhecimento prático por parte dos professores. Poderíamos aproximar teoria e prática, 

mas certamente estaríamos distanciando mais professores e pesquisadores. Essa separação 

certamente contribuiria para o esvaziamento do sentido de aplicabilidade do que é construído 

pelos pesquisadores e, ao mesmo tempo, empobreceria o conhecimento e valor científico do 

que é praticado pelos professores.  

O desafio, sem dúvida, é assumir uma posição intermediária, em que o pesquisador 

deve procurar aproximar-se do professor, e este, por sua vez, desarmar sua postura 

“defensiva” e também se aproximar do pesquisador, para que, juntos, possam contribuir com 

a boa formação docente na construção de um saber que não seja demasiadamente teórico, 

tampouco exageradamente prático. 

Essa tentativa de aproximação de pesquisadores e professores, no entanto, é uma 

realidade, porque já existe o que os norte-americanos denominaram de self-study (autoestudo), 

em que os pesquisadores procuram aproximar-se do professor no próprio campo de trabalho, 

como tentativa de construção de uma teoria que retrate a realidade prática em que se dá o 

trabalho docente – uma modalidade da pesquisa-ação. Nessa técnica investigativa de 

construção dos saberes docentes se empregam métodos como as “[...] narrativas de histórias 

de vida e descrevem conexões entre experiências de vida dos educadores e suas práticas de 

ensino atuais [...]” (MARCONDES, 2010, p. 328).   

Por ser uma metodologia ainda muito incipiente, há também dúvidas sobre a validade 

de uma pesquisa que contempla o conhecimento dos práticos. Essas dúvidas giram em torno 

da confiabilidade nos achados dos “práticos”; na definição de critérios que possam distinguir 

o bom trabalho docente daquele de menor qualidade; na definição de quem deveria assumir a 

responsabilidade pelo julgamento da capacidade de pesquisa dos “práticos”; e como distinguir 

o que é pesquisa e o que é apenas reflexão, que só tem sentido para o próprio pesquisador que 

a desenvolveu (MARCONDES, 2010). Apesar de toda a dificuldade apresentada por essa 

tendência de modalidade construtiva do saber docente, uma questão é bem clara e não 

podemos negar: “[...] embora existam diferentes formas de abordar o tema, não havendo uma 

discussão unívoca, a questão central está na importância de se considerar o professor como 

construtor do seu saber.” (LEITE, 2010, p. 350). 
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Retomando o olhar às concepções de Chartier (2007) quando trata da construção do 

saber na formação docente, em seu primeiro modelo (saberes forjados na academia), vamos 

encontrar os saberes pedagógicos, saberes disciplinares e saberes curriculares, tratados por 

Tardif (2005) – temas a serem abordados na seção 1.1.3 – Os saberes docentes. Contudo, 

ratificamos que isso não significa dizer que tais saberes sejam compatíveis com a realidade 

daqueles que atuam nas atividades práticas de ensino, pois geralmente trazem no bojo de sua 

concepção a influência das experiências, de visão e ponto de vista de profissionais que, 

geralmente, estão distantes das salas de aula – os pesquisadores. 

Mesmo que esses saberes, na perspectiva teórica, sejam produzidos de maneira 

consensual pelos pesquisadores, é importante lembrar que não podemos isolar da produção de 

tais conhecimentos as influências “irracionais” inerentes às características pessoais desses 

profissionais; por mais esforços que procurem fazer, a subjetividade estará sempre presente, 

em maior ou menor intensidade, mas sempre presente, como bem definiu Muguerza (1999, p. 

31):  

 

El consenso de una determinada ‘comunidad de investigadores’ no es un 
critério suficiente de verdad, pues nunca podremos estar ciertos de que la 
racionalidad de tal consenso no se vea pervertida por el influjo de factores 
irracionales (ciertos usos del poder, comezando por el poder académico y 
continuando con el extracadémico) [...].13  

 

No segundo modelo definido por Chartier (2007) − dos saberes docentes forjados na 

ação −, embora possamos identificar a presença dos saberes pedagógicos, no processo de 

formação docente, além dos saberes disciplinares e curriculares, é mais evidente a 

possibilidade da construção dos saberes experienciais, também evidenciados na abordagem de 

Tardif (2005), uma vez que é da prática que se vão formando tais saberes. Essa foi uma das 

importantes constatações nas pesquisas de Cunha (2006a) sobre “o bom professor” quando ele 

extraiu dos depoimentos dos professores investigados diversas frases que reforçam a 

valorização dada às suas práticas de ensino, sem se reportarem aos saberes produzidos pelos 

pesquisadores. Dentre essas frases, destacamos uma das mais relevantes: “[...] é fazendo a 

docência e refletindo sobre este fazer que realmente se aprende a ser professor.” (TARDIF, 

2005, p. 92).  

                                                 
13 “O consenso de determinada ‘comunidade de investigadores’ não é um critério suficiente de verdade, porque 

nunca podemos estar certos de que a racionalidade de tal consenso não se veja pervertida pela influência de 
fatores irracionais (certos usos do poder, começando com o poder acadêmico e continuando com o extra-
acadêmico).” (Tradução livre). 
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Nesse contexto, aqueles que praticam as atividades de ensino estão diretamente 

envolvidos na construção de seus saberes, embora não os sistematizem cientificamente como 

o fazem os pesquisadores.  

Se centrarmos a discussão da formação docente na terceira categoria de análise do 

objeto deste estudo – saberes docentes –, cabe aqui fazer uma expressiva distinção entre saber 

pedagógico e conhecimento pedagógico. Construir o saber pedagógico não é o mesmo que 

construir o conhecimento pedagógico. O saber é fruto da prática; o conhecimento, da pesquisa 

(FRANCO, 2006). Esse pensamento conflui para os dois modelos de construção dos saberes 

docentes apontados por Chartier (2007), pois o saber pedagógico será aquele decorrente da 

prática docente – segundo modelo apresentado pela autora– enquanto o conhecimento 

pedagógico será aquele construído pelos pesquisadores da academia, seu primeiro modelo.  

 Azzi (2007), ao se referir à importância da construção do saber pedagógico, por meio 

da ação prática docente, dá mais luz a essa importante distinção que Franco (2006) apresenta 

entre o saber pedagógico e o conhecimento pedagógico, destacando: 

 

O saber pedagógico é o saber que o professor constrói no cotidiano do seu 
trabalho [...] Ao usar a expressão ‘saber pedagógico’ para designar o saber, 
construído pelo professor no cotidiano de seu trabalho, estamos 
diferenciando-o do conhecimento pedagógico, elaborado por pesquisadores e 
teóricos da educação. (AZZI, 2007, p. 43-44).  
 

Nessa distinção a autora se refere ao saber como o prático, aquele resultante da 

experiência prática docente, que Tardif (2005) denominou de saberes experienciais. Por outro 

lado, denomina de conhecimento o teórico, o produzido pelos pesquisadores. Dessa forma, 

temos um pedagógico prático e um pedagógico teórico. Mesmo assim, manteremos o 

tratamento dos dois como saberes – os saberes pedagógicos e os saberes experienciais – por 

entendermos os saberes docentes na forma como Tardif (2005) os teorizou. 

O professor, no entanto, independentemente das questões teóricas apresentadas por 

Tardif (2005), Franco (2006) e Pimenta (2007) − que mais parece consistirem em 

entendimentos semânticos −, não pode abrir mão dos saberes forjados na universidade e 

daqueles decorrentes da sua ação prática durante seu processo de formação, sob o risco de 

canalizar esforços de maneira unilateral, o que empobreceria qualquer tentativa de assumir 

verdadeiramente seu papel de educador.  

Portanto, os dois modelos considerados por Chartier (2007) não podem ser 

excludentes, porque eles assumem o mesmo grau de importância na formação mais 
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abrangente do professor uma vez que são complementares e neles se encontram os alicerces 

necessários à boa construção das quatro dimensões dos saberes docentes, trazidas por Tardif 

(2005), a dimensão pedagógica, a disciplinar, a curricular e a experiencial.  

 

A Prática Reflexiva na Formação Docente 

 

 Passamos agora a tratar de outra variável imprescindível para uma boa formação 

docente: a prática reflexiva.  

 Na concepção de Nóvoa (1992), a formação docente deve seguir uma proposição que 

prepare o professor para assumir um pensamento autônomo mediante uma postura crítico-

reflexiva sobre sua ação educativa. Nessa perspectiva reflexiva, a formação do professor 

implica, ainda, a valorização de suas experiências praticadas e compartilhadas nas dimensões 

pessoal, profissional e organizacional. De certa forma, aqui estão presentes algumas das 

principais dimensões tratadas por Tardif (2005) ao se referir às diversas etapas de construção 

do saber docente. Na terceira dimensão (organizacional), no entanto, Nóvoa (1992) não se 

reporta às experiências que o professor vai adquirindo em suas diversas relações com a 

instituição escolar, como o fez Tardif (2005). Nóvoa sugere que a instituição escolar deve ter 

capacidade e vontade de suprir as condições necessárias de trabalho do professor, como as 

questões salariais, de benefícios, infraestrutura, material didático, entre outras; também que 

seja capaz de se comprometer em promover políticas de formação continuada, visando ao 

desenvolvimento pessoal-profissional do professor, o que deve ser contemplando em seu 

projeto político-pedagógico.  

 Tal política pode e deve ser realizada em parceria com outras instituições – locais, 

regionais, nacionais e internacionais. Dessa forma, o professor, em seu processo de formação, 

poderá interagir com outras realidades acadêmicas, técnicas, econômicas, políticas, culturais e 

pedagógicas, que certamente o levarão a adotar, constantemente, práticas crítico-reflexivas, 

consideradas emergentes diante da imperativa necessidade de sua adaptação a um mundo 

globalizado, que se movimenta em direção a constantes e complexas transformações, como o 

que vivemos na atualidade (PIMENTA, 2007). 

Encontramos em Pimenta e Anastasiou (2005) a indicação de experiências que 

obtiveram êxito nos processos de formação docente para o ensino superior em países como 

Estados Unidos, Canadá e Alemanha, onde se procurou contemplar o desenvolvimento 

reflexivo dos professores. Nessas nações se incluíram, no contexto dos programas de 
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formação docente, as análises e práticas reflexivas sobre as atividades de ensino. O positivo 

nesse trabalho foi constatar que os professores participantes desses programas conseguiram 

ampliar, de maneira significativa, suas práticas didáticas para além do simples ato de utilizar 

técnicas e ferramentas de ensino: refletir sobre ações transformadoras das práticas sociais. As 

constatações dessas autoras convergem para o mesmo pensamento de Charlot (2005), de que 

o ato de formar consiste em preparar o futuro professor para o exercício de práticas 

direcionadas e contextualizadas, em que o saber somente adquire sentido com uma prática 

intencionalmente transformadora. Ao mesmo tempo, contudo, essa prática não pode contribuir 

para a transformação do contexto social se os saberes, nesse esforço de formação, forem 

tratados como meros instrumentos de uma prática utilitária.  

 Mais adiante, Pimenta (2007), explorando ainda o valor da prática reflexiva na 

formação docente, encontra em Donald Schön (1990) importantes referências que sugerem 

um triplo movimento, em que a reflexão deve estar sempre presente, ou seja: o movimento 

“[...] da reflexão-na-ação, da reflexão sobre a ação e da reflexão sobre a reflexão-na-ação” 

(SCHÖN 1990 apud PIMENTA, 2007, p. 29).  

 O primeiro movimento – da reflexão na ação (SCHÖN, 1990) –, se for tomado como 

um ato em que haja a necessidade de um momento de relaxamento, concentração, de certo 

distanciamento físico e temporal do que aconteceu num dado instante, o refletir docente sobre 

a ação, é algo que exigirá do professor muita disciplina e um estágio constante de vigilância 

sobre sua prática reflexiva, porque assumir uma dupla postura durante a prática docente não 

se constitui tarefa fácil de cumprir. A prática educativa é um momento da ação do professor; a 

reflexão, outro momento. Praticar uma atividade tão complexa como a educação − que 

proporciona ao professor vivenciar momentos ímpares, únicos, momentos que geralmente 

exigirão (do professor) maturidade, equilíbrio, disciplina, domínio sobre os saberes e, ainda, 

sobre a inquietação dos próprios alunos − e simultaneamente refletir sobre ela constitui-se 

grande desafio a ser cumprido. Uma boa reflexão requer isenção de ânimo, o que não é 

possível quando se está “tomado” pela emoção na condução de um momento educativo de 

sala de aula.  

 Por outro lado, se nos apoiarmos no entendimento de que “[...] um ser humano pensa 

constantemente no que faz, antes, durante e depois de suas ações” (PERRENOUD, 2002, p. 

29), podemos admitir essa possibilidade. Na visão de Perrenoud, essa prática é possível, pois 

na ação pedagógica, apesar do pouco tempo de que dispomos, refletimos sobre a ação quando 

decidimos cada passo a ser dado durante um encontro: interromper ou não uma conversa, 
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iniciar ou não um novo tema, interromper ou não uma atividade, responder ou não a um 

questionamento, punir ou não um aluno indisciplinado, esclarecer ou não uma dúvida. Nesse 

sentido, não há um só ato da ação humana que não seja precedido de uma reflexão.  

 O segundo movimento – o da reflexão sobre a ação (SCHÖN, 1990) – constitui-se 

como algo mais plausível de ser exercido. É mais fácil ou menos complexo refletir com o 

aprofundamento necessário sobre algo vivenciado do que sobre algo em curso vivencial. 

Refletir sobre sua ação permite ao professor avaliar diversos aspectos que devem ser 

considerados na sua atividade de ensino: 

a) nível de relacionamento estabelecido durante um encontro: professor-aluno; aluno-

professor; aluno-aluno; 

b) nível de interesse que conseguiu despertar em seus alunos sobre os temas 

abordados, a metodologia utilizada e a aplicabilidade daquilo que trouxe e conseguiu 

construir durante sua aula; 

c) pertinência ou não dos assuntos abordados, da metodologia adotada, do referencial 

bibliográfico utilizado; 

d) capacidade de levar o aluno a participar da sua aula e, principalmente, refletir sobre 

seu papel de agente transformador da realidade social, considerando os saberes 

aportados em cada momento;  

e) necessidade de manter ou rever seus saberes para os próximos encontros com os 

alunos baseado nas reflexões realizadas. 

O terceiro movimento – reflexão sobre a reflexão na ação (SCHÖN, 1990) – 

configura-se uma tarefa muito mais desafiadora, porque exigirá do professor refletir sobre 

inúmeros pequenos momentos em que rapidamente refletiu durante sua ação docente. Se 

praticado (a reflexão sobre a reflexão na ação), esse ato terá de ser, necessariamente, avaliado 

e reavaliado diversas vezes, uma vez que tal procedimento certamente terá ocorrido no calor 

da ação, no calor da emoção que, a depender do clima que se tenha instalado durante um 

encontro entre professor e alunos, poderá ou não elevar o grau de dificuldade de se refletir 

sobre o que foi refletido durante a ação.  

Embora sejam desafiadores, em nosso entendimento, esses três movimentos são 

indispensáveis para o aprimoramento da formação docente. Em vista disso, o docente, em seu 

processo de formação, deve ser preparado, ou no mínimo conscientizado sobre o valor desses 

três movimentos reflexivos para o bom desempenho de seu papel, não apenas de professor, 
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mas de educador que traz no bojo de sua responsabilidade o compromisso de contribuir para a 

transformação social.  

Nessa perspectiva, Pimenta (2007) vai encontrar em Zeichner (1993) outro 

componente de grande valor para a prática reflexiva na construção e desenvolvimento de 

políticas de formação docente: a autonomia desse profissional. Para o autor, a reflexão conduz 

o professor à direção de sua liberdade de pensamento, de expressão e ação. Diante disso, ele 

deve rejeitar as práticas institucionais impositivas, que tendem a moldar o professor numa 

postura de passividade e conformismo. Ratificando a visão desse autor, Pimenta (2007) 

afirma: 

 

A defesa de uma perspectiva dos professores como práticos reflexivos leva o 
autor a rejeitar uma visão das abordagens de cima para baixo das reformas 
educativas, nas quais os professores aplicam passivamente planos 
desenvolvidos por outros atores sociais, institucionais e/ou políticos. 
(PIMENTA, 2007, p. 30). 

 

Considerando a visão que Zeichner (1993) aporta à prática reflexiva, em que estimula 

a rejeição ao que é imposto de cima para baixo, podemos então afirmar que, na formação 

docente, o professor deve ser preparado para assumir uma postura ativa (reflexiva) e crítica 

também. Essa maneira de encarar o poder de ação do professor parece ser mais ponderada que 

a forma apresentada por Bolzan (2002), em que o professor, na tentativa de teorizar a própria 

prática de ensino, agiria de maneira mais independente, autônoma e, de certo modo, 

irreverente. 

 Ao tratar da “docência como atividade profissional”, Veiga (2006) já reconhecia a 

importância do desenvolvimento reflexivo na atividade prática da formação docente. No 

entanto, a autora, antes de destacar a questão da prática reflexiva, que enfatizou ser crítica 

também, trouxe para esta discussão a valorização da atividade docente, que se desenvolve no 

contexto de uma instituição social, e a necessidade de se conjugar o conhecimento científico-

pedagógico na sua formação, ou seja: “[...] formar professores implica compreender a 

importância do papel da docência, propiciando uma profundidade científico-pedagógica que 

os capacite a enfrentar questões fundamentais da escola como instituição social, uma prática 

social que implica idéias de formação, reflexão e crítica.” (VEIGA, 2006, p. 469).  

 Na sua abordagem, a autora deixa implícita a importância de associar teoria e prática – 

já tratado na abordagem de Chartier (2007): os saberes forjados na universidade e os saberes 

forjados na prática. Essa visão consiste, na verdade, em atribuir um sentido de valor ao teórico 
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no exercício da prática, ou seja, com o aprofundamento científico-pedagógico, preparar o 

professor para que seja capaz de enfrentar, crítica e reflexivamente, situações práticas da 

escola, essa tida como entidade social e, como tal, caracterizada também como instituição que, 

ao mesmo tempo em que recebe as influências das dinâmicas sociais, atua como agente 

responsável por suas transformações.  

Embora reconheçamos todo o valor e a importância que os autores atribuem à prática 

crítico-reflexiva, no contexto da formação docente, é oportuno registrar que nem toda ação 

docente pode ser exercida de maneira conscientemente reflexiva, pois muito do que esse 

profissional traz em sua história de vida está armazenado em seu interior, e são situações que 

costumam manifestar-se sem nenhuma reflexão, previamente intencional, mas que ocorrem 

respaldadas na convicção de quem acredita dominar a prática de seu ofício. Pelo menos, foi o 

que demonstrou Tardif (2005, p. 72): 

 

Ao longo de sua história de vida pessoal e escolar, supõe-se que o futuro 
professor interioriza um certo número de conhecimentos, de competências, 
de crenças, de valores, etc. os quais estruturam a sua personalidade e suas 
relações com os outros (especialmente com as crianças) e são reatualizados e 
reutilizados, de maneira não reflexiva, mas com grande convicção, na prática 
de seu ofício.  

    

 Desse modo, por um lado, há um conjunto de práticas reflexivas que podem ser 

identificadas, estudadas e desenvolvidas para a formação do professor, com os cursos de 

formação específica e os programas de capacitação e atualização docente. Por outro, há 

também uma série de práticas não reflexivas, decorrentes de características pessoais que esse 

profissional, no exercício prático de sua profissão, acionará “instintivamente” sem que se dê 

conta da necessidade de refletir sobre o que faz ou deve fazer. Ambas as práticas − reflexivas 

e não reflexivas −, no entanto, não são excludentes e, por isso mesmo, devem ser consideradas 

na construção de esforços direcionados à boa formação docente. 

 

1.1.3 Os saberes docentes  

   

Depois de discutirmos as complexas questões relativas à profissão e formação docente, 

trataremos especificamente dos saberes necessários ao exercício profissional do professor: os 

saberes docentes. Primeiramente, analisaremos diversos aspectos que caracterizam o saber de 

modo geral e, em particular, os saberes relativos ao caráter pessoal, social, temporal, plural, 
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que são personalizados e situados na pessoa do professor. Em seguida, detalharemos os 

saberes docentes, tendo como referência sua concepção básica considerada por Tardif (2005), 

que os classificou em: saberes pedagógicos, saberes disciplinares, saberes curriculares e 

saberes experienciais. 

 

O Saber e suas Múltipas Características 

 

Para iniciar a abordagem sobre o saber docente, devemos primeiro compreender que a 

relação com o saber não é algo recente. Na verdade, o homem sempre manteve relação com o 

saber, o que, sob o ponto de vista histórico-filosófico, nos permite afirmar ser algo que foi 

apresentado por Sócrates ao dizer “conhece-te a ti mesmo”, passou pelo debate entre Platão e 

os sofistas, atravessou também a dúvida metódica de Descartes e está fortemente presente na 

Fenomenologia do Espírito de Hegel (CHARLOT, 2005).  

Para focarmos a atenção na questão dos saberes docentes − propósito maior deste 

estudo − devemos voltar o olhar para o campo específico da educação. Nessa perspectiva, 

sentimos a necessidade de trazer para esta discussão a questão do aprender, que apresenta 

fortes relações com o saber. O aprender, na verdade, trata de uma condição nata do ser 

humano a partir do momento em que chega ao mundo. Para Kant (1776-1787/1996), o 

homem, ao nascer, diferentemente do animal, que já é tudo o que pode ser, vê-se na obrigação 

de ter de aprender. Apesar de o aprendizado ser uma característica nata do ser humano, nem 

tudo o que se aprende pode ser considerado como um saber, muito menos como um saber 

docente. Para que um conteúdo aprendido possa assim ser considerado, é preciso que haja a 

presença, em quem aprende algo ou alguma coisa, de elementos que caracterizem sua 

intelectualidade, ou seja, sua capacidade de entendimento, sua faculdade de perceber, 

distinguir, compreender aquilo que se está aprendendo.  

Para Charlot (2000, p. 65), o aprender é nato ao ser humano, porque “[...] se não 

aprendesse, não se tornaria humano. Aprender, no entanto, não equivale a adquirir um saber, 

entendido como conteúdo intelectual: a apropriação de um saber-objeto não é senão uma das 

figuras do aprender”. Sem a presença de um ser dotado de intelectualidade, o aprender se 

configuraria apenas como a construção de um conhecimento. Conhecimento que pode ser 

adquirido mediante o senso comum ou as verdades construídas pela própria humanidade. Para 

que possa assumir o status de saber, esse conhecimento necessita também da interação desses 

dois movimentos – senso comum e verdades da humanidade –, o que somente poderá existir 
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por meio da ação prática de um ser, detentor de uma intelectualidade (CALLAI, 2006). 

No ponto de vista epistêmico, o ato de aprender, na verdade, contempla elementos que 

integram a ação educativa escolar do cidadão, uma vez que nele podemos encontrar a 

apropriação do saber, elemento abstrato, por um sujeito; a presença de instrumentos concretos 

em que repousam esses saberes como os livros, os artigos, as dissertações, as teses; e a 

existência de um local onde o sujeito vai apropriar-se desse saber: a escola, ou seja: “[...] do 

ponto de vista epistêmico, aprender pode ser apropriar-se de um objeto virtual (o ‘saber’), 

encarnado em objetos empíricos (por exemplo, os livros), abrigado em locais ([...] a escola 

[...]), possuídos por pessoas que percorreram o caminho (os docentes).” (CHARLOT, 2000, p. 

68). 

Portanto, o aprender e o saber guardam entre si uma estreita relação, que é mobilizada 

por um sujeito que tem desejo de aprender e, assim, a necessidade de se apropriar do saber por 

meio do aprender. É importante entender que esse desejo não é só o desejo do sujeito, ele é 

também o desejo dos outros e do mundo. Ou seja: 

 

[...] não há relação com o saber senão a de um sujeito; e só há sujeito 
‘desejante’. Cuidado, porém: esse desejo é o desejo do outro, desejo do 
mundo, desejo de si próprio; e o desejo de um saber (ou de aprender) não é 
senão uma de suas formas, que advém quando o sujeito experimenta o prazer 
de aprender e saber. (CHARLOT, 2000, p. 81).  

 

O saber docente, no entanto, não apresenta apenas aspectos característicos da 

intelectualidade do que e de quem aprende, ou mesmo da interlocução das duas formas de 

conhecimento apresentadas. Ele traz também elementos relativos à pessoa do professor e ao 

contexto social em que esse profissional viveu e vive. Inspirado em pesquisas realizadas nos 

Estados Unidos e nas próprias pesquisas, Tardif (2005) conclui que os saberes docentes são 

saberes que envolvem questões de ordem pessoal; têm abrangência social; surgem e se 

desenvolvem dentro de uma temporalidade; apresentam-se com características plurais e 

heterogêneas; e são amplamente personalizados e situados na pessoa do professor.  

Do ponto de vista pessoal, o autor deixa claro que o próprio saber é “sempre o saber 

de alguém que trabalha alguma coisa no intuito de realizar um objetivo qualquer” (TARDIF, 

2005, p. 11). No caso específico do saber docente, trata-se de um saber que vai apoiar-se nos 

conhecimentos específicos de uma determinada disciplina, ou disciplinas correlatas, que o 

sujeito, antes mesmo de se tornar professor, já o possui em decorrência de toda a sua trajetória 

escolar, como comentado anteriormente. Esse conhecimento vai tornando-se mais específico, 
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de domínio mais intencional e apurado, quando o futuro professor ingressa na carreira do 

magistério por meio dos cursos de formação própria para esse fim e vai progressivamente se 

identificando com determinadas áreas disciplinares.  

Nessa linha de pensamento, Cunha (2006a) afirma que o saber docente é um saber 

pessoal, porque é algo de domínio próprio do professor. Algo que ele foi adquirindo em 

função daquilo que aprendeu, incorporou e passou a dominar em termos de conteúdo da sua 

disciplina, bem como do conhecimento próprio das ciências da educação no caso específico 

da formação profissional voltada para esse fim. Segundo Cunha:  

 

[...] faz parte do senso comum, ratificado pelos órgãos institucionais, que o 
professor possua um saber que lhe é próprio. Esse saber possui duas grandes 
direções: o domínio do conteúdo de ensino, isto é, de seu próprio objeto de 
estudo, e o domínio das ciências da educação que lhe permitirão 
compreender e realizar o processo pedagógico. (CUNHA, 2006a, p. 45). 

 

O saber docente é também um saber social, porque é algo que, intencionalmente ou 

não, costuma ser partilhado pelos pares que trabalham na mesma instituição ou em 

instituições escolares distintas. Esse partilhar, ou compartilhar de saberes, geralmente ocorre 

em encontros formais promovidos pela própria instituição, como os encontros pedagógicos, os 

programas de capacitação. É social porque é respaldado em um sistema formal que o legitima 

pela legislação, normas, regras, pelos procedimentos estabelecidos por entidades socialmente 

reconhecidas, tais como o Ministério de Educação, as secretarias estaduais e municipais, os 

sindicatos de classe, as associações, as universidades, as escolas, os institutos de pesquisas e 

demais entidades similares.  

Outro aspecto que dá ao saber docente a conotação de ser um saber social consiste no 

seu propósito de instruir, formar e educar o cidadão, de modo que possa contribuir para a 

transformação da sociedade em que vive. É ainda social, porque, ao ser acessado e absorvido 

pelo professor ao longo de sua trajetória profissional, ele é interpretado, ajustado e adaptado 

por esse profissional de modo a se adequar às várias situações sociais que enfrenta no seu 

cotidiano de trabalho dentro e fora da sala de aula. Portanto, Tardif (2005), a respeito do saber 

do professor, assevera:  

 

[...] é um saber social porque é partilhado por todo um grupo de agentes – os 
professores [...] é social porque sua posse e utilização repousam sobre todo 
um sistema que vem garantir a sua legitimidade e orientar sua definição e 
utilização: universidade, administração escolar, sindicato, associações 
profissionais, grupos científicos, instâncias de atestação e de aprovação das 
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competências, Ministério da Educação, etc. [...] Contrariamente a um 
operário de indústria, o professor não trabalha apenas um ‘objeto’, ele 
trabalha com sujeitos e em função de um projeto: transformar os alunos, 
educá-los e instruí-los [...] esse saber é social por ser adquirido no contexto 
de uma socialização profissional, onde é incorporado, modificado, adaptado 
em função dos momentos e das fases de uma carreira, ao longo de uma 
história profissional [...]. (TARDIF, 2005, p. 12-14). 

 

Charlot (2001) já apresentava essa compreensão de Tardif (2005) sobre a abrangência 

social do saber docente, por entender que a aprendizagem é um processo individual e, ao 

mesmo tempo, coletivo. Um processo que ocorre para e com o indivíduo que está incluso num 

contexto social em que existem diversas relações de natureza social também, tais como o 

compartilhamento de saberes entre sujeito e objeto da aprendizagem, entre o sujeito e outros 

sujeitos do ensino, a existência de entidades sociais que legitimam tais saberes, e a própria 

incorporação de experiências sociais que o indivíduo (o docente) vai adicionando à sua 

experiência de vida durante sua trajetória profissional, por meio das várias relações sociais 

que mantém:  

 

Toda relação com o saber é indissociavelmente singular e social. Aprender é 
um processo singular, desenvolvido por um sujeito [...] No entanto, esse 
sujeito é, por sua constituição, um sujeito social, e aquilo de que ele se 
apropria foi produzido por uma atividade estruturada por relações sociais 
[...]. (CHARLOT, 2001, p. 28). 

 

Acrescentamos às falas de Charlot (2001) e de Tardif (2005) outra conotação social do 

saber docente, atribuída por Rocha (2008), para quem o professor, ao se perceber como autor 

social, com capacidade de pensar, falar e agir, pode “[...] construir competências e saberes 

para lutar contra uma ética excludente, competitiva e predatória” (ROCHA, 2008, p. 67) – 

elementos típicos de um mundo em que os interesses da lógica de mercado, do modelo 

econômico atual parecem impor-se, perante os direitos universais da humanidade, aos 

verdadeiros interesses e necessidades da sociedade, e isso é também uma importante função 

social desse saber.  

Por outro lado, o saber docente é também um saber temporal, porque nele repousa toda 

uma experiência de vida adquirida em toda a trajetória escolar do professor em tempos e 

momentos distintos. Tais experiências vão exercer forte influência na maneira como esse 

profissional desenvolverá suas atividades docentes em decorrência das experiências positivas 

ou não que vivenciou com seus antigos professores na condição de aluno. Outro sentido de 

temporalidade do saber docente refere-se à fase inicial da carreira profissional do professor, 
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fortemente marcada pelas incertezas, inseguranças e conflitos, e esse profissional espelha-se 

em seus colegas mais experientes de tal forma que possa superar as dificuldades inerentes à 

fase de entrada na carreira docente, que corresponde ao tempo dos três primeiros anos de 

ensino e segue por todo o seu trajeto profissional, como reforça Tardif:   

 

[...] uma boa parte do que os professores sabem sobre o ensino, sobre os 
papéis do professor e sobre como ensinar provém de sua própria história de 
vida e, sobretudo de uma história de vida escolar [...] os primeiros anos de 
prática profissional são decisivos na aquisição do sentimento de competência 
e no estabelecimento das rotinas de trabalho [...] são utilizados e se 
desenvolvem no âmbito de uma carreira, isto é, de um processo de vida 
profissional de longa duração do qual fazem parte dimensões identitárias e 
dimensões de socialização profissional, bem como fases e mudanças. 
(Tardif, 2005, p. 260-262). 

 

Corroborando com a característica de temporalidade do saber, atribuída por Tardif 

(2005), Cunha (2008) diz que os saberes não são algo sem mobilidade, estáticos, tampouco 

são produzidos num mesmo tempo, local e nas mesmas circunstâncias. Pelo contrário, o saber 

docente traz fortes marcas de aspectos pessoais, profissionais, políticos, culturais, sociais que 

vão construindo-se em tempos, ambientes e circunstâncias bastante distintas ao longo de toda 

a vida de um sujeito: o professor. 

O saber docente é também um saber plural e heterogêneo, porque provém de várias 

experiências do professor relativas à sua vida profissional a exemplo de seu envolvimento, 

consciente ou não, em questões de natureza cultural, como a escolar, por exemplo, desde as 

séries iniciais até a universidade; as atividades de que participa, que constrói, acompanha, 

vivencia, porque, no exercício de sua profissão, o professor vai utilizar diversas teorias, 

diversos autores, que nem sempre convergem para o mesmo pensamento, para as mesmas 

conclusões, mas fundamentam, dão sustentação científica às teorias correlatas à sua área de 

conhecimento. Também são saberes adaptáveis a diversas situações, às quais os professores 

são constantemente submetidos no seu cotidiano profissional, entre os alunos, entre seus 

pares, as direções, coordenações e supervisões de cursos, em que existe relação de hierarquia 

e subordinação. Tardif explica por que a pluralidade e heterogeneidade dos saberes docentes 

ocorrem:  

 

[...] Em seu trabalho, um professor se serve de sua cultura pessoal, que 
provém de sua história de vida e de sua cultura escolar anterior; ele também 
se apóia em certos conhecimentos disciplinares adquiridos na universidade, 
assim como em certos conhecimentos didáticos e pedagógicos oriundos de 
sua formação profissional [...] não formam um repertório de conhecimentos 
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unificado [...] Um professor raramente tem uma teoria ou uma concepção 
unitária de sua prática; ao contrário, os professores utilizam muitas teorias, 
concepções e técnicas, conforme a necessidade, mesmo que pareçam 
contraditórias para os pesquisadores universitários [...] procuram atingir 
diferentes tipos de objetivos cuja realização não exige os mesmos tipos de 
conhecimentos, de competências ou de aptidão. (TARDIF, 2005, p. 262-
263). 

 

Nessa direção, os saberes docentes são saberes personalizados e situados na pessoa do 

professor, porque sofrem influência das suas emoções, dos seus pensamentos; do poder que 

lhe é delegado, ou do poder que ele mesmo se atribui; dos seus valores, crenças culturais; de 

sua percepção de mundo. Enfim, se bem que o professor, como pessoa, possua um sistema 

cognitivo, ele possui também “[...] uma história de vida, é um ator social, tem emoções, um 

corpo, poderes, uma personalidade, uma cultura, ou mesmo culturas, e seus pensamentos e 

ações carregam as marcas dos contextos nos quais se inserem” (TARDIF, 2005, p. 264-265). 

Por conseguinte, os saberes, segundo esse autor, raramente são concebidos da mesma forma 

como a universidade os concebem. Pelo contrário, o professor, à proporção que vai 

apropriando-se de novos saberes, conscientemente ou não, filtra-os; e de acordo com suas 

características pessoais, incorpora-os, subjetiva-os e os põe em prática de forma 

personalizada. 

Encontramos em Charlot (2000) um respaldo à visão de Tardif (2005) nessa questão, 

pois, no seu entendimento, a relação do professor com o saber – o saber docente – contempla 

elementos característicos de sua identidade, como profissional do ensino, e decorre também 

de suas relações consigo próprio, em função de questões emocionais, de pensamentos, de 

sentimentos e ainda da sua relação com os outros, os quais, necessariamente, não precisam 

estar presentes. Pode ser a presença da imagem marcante de antigos professores também, seja 

pela postura autoritária, seja pela postura paternalista, seja pela postura desafiadora e mesmo 

conciliadora, e até mesmo pela indiferença que possa ter sido registrada em sua mente em 

determinados momentos em suas relações na condição de aluno. Nesse sentido, afirma o 

autor:  

 

[...] toda relação com o saber, apresenta uma dimensão epistêmica. Mas 
qualquer relação com o saber comporta também uma dimensão de identidade 
[...] toda relação com o saber é também relação consigo próprio [...] é 
também relação com o outro [...] Esse outro não é apenas aquele que está 
fisicamente presente, é também aquele ‘fantasma do outro’ que cada um leva 
em si. (CHARLOT, 2000, p. 72). 
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Na abordagem de Charlot (2000), o saber parece ter vida própria, independência, 

autonomia, porque é algo construído sob forte influência de várias relações – individuais e 

coletivas – do indivíduo com o coletivo, do indivíduo com ele mesmo e do coletivo com o 

indivíduo. Relações estabelecidas com base em normas e regras sociais, formais e informais, 

que aprovam ou reprovam, validam ou não sua construção e transmissão. Assim, o autor se 

posiciona, afirmando: 

 

[...] o saber apresenta-se sob a forma de ‘objetos’, de enunciados 
descontextualizados que parece ser autônomo, ter existência, sentido e valor 
por si mesmos [...] o saber é construído em uma história coletiva que é a da 
mente humana e das atividades do homem e está submetido a processos 
coletivos de validação, capitalização e transmissão. (CHARLOT, 2000, p. 
63). 
 

Contudo, como a figura do indivíduo está sempre presente nessas relações, não 

podemos deixar de reconhecer que o saber docente, apesar dessa sua aparente autonomia, é 

também um saber personalizado e situado na pessoa do professor.  

Esse movimento de interação do individual com o coletivo, que caracteriza a 

construção do saber, apresentado por Charlot (2000), é reforçado pelo pensamento de Tardif 

(2005) quando se reporta à natureza social e pessoal dos saberes dos professores, ou seja: “O 

saber dos professores é profundamente social e é, ao mesmo tempo, o saber dos outros 

indivíduos que o possuem e o incorporam à sua prática profissional para a ela adaptá-lo e para 

transformá-lo.” (CHARLOT, 2000, p. 15). O que reforça a natureza também personalizada do 

saber.  

Apesar de toda a pluralidade, diversidade e complexidade de elementos que integram 

os saberes docentes, optamos por tomar como referência, para abordagem deste estudo, o que 

Tardif (2005) apresentou como os quatro pilares básicos desses saberes: os saberes 

pedagógicos, os saberes disciplinares, os saberes curriculares e os saberes experienciais. 

Neles, podemos encontrar todas as variáveis pessoais, sociais, culturais, temporais já 

abordadas em torno deste saber: o saber docente.   

 

Saberes Pedagógicos 

 

Não podemos tratar de saberes pedagógicos sem antes tentar compreender a própria 

pedagogia, em seu sentido mais amplo, por meio de alguns referenciais teóricos.  Para tanto, 

poderíamos iniciar esta abordagem afirmando que a pedagogia não trata apenas de um meio 
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ou de uma ferramenta utilizada pelos professores, limitada à pura e simples prática de 

transmissão de conhecimentos aos alunos. É algo muito mais complexo, porque envolve uma 

série de elementos, recursos e meios com propósitos bem maiores: socializar o conhecimento 

socializando os alunos; formando o cidadão; transformando a realidade social. Contudo, tais 

propósitos somente poderão ser alcançados se a pedagogia for exercida com uma postura 

reflexiva do professor, que possa levar ao aluno uma postura igualmente reflexiva.  

Nesse sentido, para Tardif (2005), a pedagogia consiste no:  

 

[...] conjunto de meios empregados pelo professor para atingir seus objetivos 
no âmbito das interações educativas com os alunos [...] é a ‘tecnologia’ 
utilizada pelos professores em relação ao seu objeto de trabalho (os alunos), 
no processo de trabalho cotidiano, para obter um resultado (a socialização e 
a instrução). (TARDIF, 2005, p. 117, grifos nossos).  
 

No pensamento de Tardif (2005), além da prática reflexiva que a pedagogia deve 

proporcionar à ação docente, há dois outros aspectos igualmente importantes: “obter um 

resultado (a socialização e a instrução)”. Aqui se percebe que houve uma ordem de 

prioridade, uma ordem de importância: socialização e instrução. Sem desconsiderar uma das 

importantes tarefas que a pedagogia tem na desafiante atividade de instruir as pessoas, não 

podemos deixar de expressar a compreensão de que a função de socializar o ser humano 

atribui à pedagogia um valor muito mais relevante que simplesmente o de instruir.  

A pedagogia é algo que, se bem compreendida e exercida conscientemente pelo 

professor, vai muito mais além do que um mero instrumento de formação e instrução de 

futuros profissionais: pode contribuir para a formação de cidadãos, críticos e autônomos, 

capazes de promover transformações na sociedade em que vivem nos sentidos mais positivos 

e otimistas. Um ser instruído e não socializado certamente pouco contribuirá para a evolução 

do seu ambiente.  

Um professor que tem a convicção de que está preparando e educando pessoas para 

que elas possam participar ativamente na construção de uma sociedade mais justa e 

democrática, decerto atuará de maneira radicalmente distinta daquele cuja preocupação maior 

seja apenas a de cumprir os itens de um programa, de forma burocrática, cuja elaboração, sem 

dúvida, não contou com sua participação (GUTIÉRREZ, 1988).  

Na abordagem desse autor, percebemos a presença de um importante propósito da 

pedagogia: preparar pessoas para uma sociedade justa e democrática. Para tanto, destaca 

Gutiérrez, é necessário que o professor esteja convicto de sua responsabilidade, a fim de que 
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possa cumprir verdadeiramente seu papel de educador. Contudo, entendemos que tal 

convicção apenas ocorrerá naqueles professores que forem capazes de refletir sobre sua 

prática de ensino, sua prática pedagógica. Essa capacidade reflexiva docente, por sua vez, 

somente poderá ser incorporada no cotidiano da prática educativa daqueles que tiverem a 

oportunidade, vontade e determinação de acessar, compreender e pôr em prática seus saberes 

pedagógicos.  

Na fala de Gutiérrez (1988), encontramos, implicitamente, um importante ponto de 

convergência com o pensamento de Tardif (2005): o nível de valor atribuído ao saber 

pedagógico ao reconhecer no educador a capacidade de atuar, por meio de sua atividade de 

ensino, na busca de uma sociedade mais justa e democrática, em vez de limitar-se a encontrar 

formas e caminhos alternativos para o simples cumprimento de itens contemplados no seu 

programa de disciplina, o que, nesse sentido, caracterizaria apenas um foco centrado nos 

valores do saber curricular. 

Na visão de Libâneo (1998), a pedagogia conduz à ação educativa em todas as suas 

manifestações, seja pelas várias modalidades da mídia; seja pelas atividades de 

gerenciamento, coordenação ou supervisão de profissionais nas organizações; seja pelos 

diversos serviços públicos, uma vez que “[...] ela é um campo de conhecimentos sobre a 

problemática educativa na sua totalidade e historicidade e, ao mesmo tempo, uma diretriz 

orientadora da ação educativa” (LIBÂNEO, 1998, p. 22).  

Embora o autor se refira à pedagogia como um “campo de conhecimentos sobre a 

problemática educativa”, enquanto Tardif (2005) diz tratar-se da “tecnologia” utilizada pelos 

professores em relação ao seu objeto de trabalho, os dois convergem seus conceitos sobre a 

pedagogia para um ponto comum: sua proposição transformadora.  

Para Libâneo (1998), a pedagogia assume seu caráter transformador a partir do 

momento em que a caracteriza como uma diretriz orientadora da ação educativa − o que 

orienta uma ação educativa contribuiu para a transformação de algo ou de alguém. Para Tardif 

(2005), quando apresenta o propósito pedagógico de obter o resultado de socialização e 

instrução (o que socializa e instrui também contribui para a transformação de algo ou de 

alguém).  

Pimenta e Anastasiou, compartilhando com o pensamento de Libâneo (1998) e de 

Tardif (2005), dizem: “O pedagógico refere-se à finalidade da ação educativa, implicando 

objetivos sócio-políticos a partir dos quais se estabelecem formas organizativas e 

metodológicas da ação pedagógica.” (PIMENTA; ANASTASIOU, 2005, p. 65-66). Aqui 
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encontramos mais um ingrediente importante para a ação educativa: a variável política. De 

fato, não se pode falar de sociedade, ou pelo menos não se deve, desconsiderando seus 

aspectos políticos, não o político da “politicagem”, mas o político que trata dos interesses da 

sociedade, dos interesses públicos e da responsabilidade do Estado.   

Na verdade, a atividade prática de ensino traduz-se numa ação política e pedagógica 

embora seja uma prática quase sempre limitada. Quando um professor elege um determinado 

procedimento metodológico para sua atividade de ensino, por exemplo, conscientemente ou 

não, estará assumindo uma postura política, uma postura pedagógica. No entanto, isso não 

significa dizer que houve ou haverá uma ação pedagógica em seu sentido mais amplo e 

efetivo, fundamentada em teorias e princípios, uma vez que nem sempre conseguirá levar o 

aluno a uma condição verdadeira de reflexão e de transformação social, como bem define 

Tardif (2005, p. 119): “[...] assim como não existe trabalho sem técnica, também não existe 

processo de ensino-aprendizagem sem pedagogia, embora se manifeste com freqüência uma 

pedagogia sem reflexão pedagógica.” 

Houssaye (1995), quando se refere à formação pedagógica, tanto na fase inicial quanto 

na continuada, pontua a importância dessa reflexão (pedagógica) no momento em que se dá a 

ação docente, ou seja, refletir sobre o que se faz, e não sobre o que se vai fazer ou deve fazer 

− numa ação real, presente, e não numa intenção futura, que geralmente acaba por não se 

realizar. Não podemos negar a importância de se refletir sobre o que se pretende fazer, 

tampouco pelo que deve ser feito. Afinal, quando queremos melhorar algo, é preciso projetá-

lo como desejamos. Por outro lado, com base na visão de Houssaye, fica muito difícil esperar 

mudanças significativas quando refletimos apenas no vazio sobre situações ideais, situações 

desejadas, e não sobre o que estamos efetivamente fazendo. É preciso, como bem afirma o 

autor, refletir sobre o presente, sobre algo concreto, sobre o que realmente se faz, para que se 

possa aperfeiçoar o que se pretende e se deve fazer para o (e no) futuro. 

É importante entender que: 

 

[...] a reflexão não o é um produto mecânico. Ela expressa uma orientação 
em face da ação e trata a relação ente o pensamento e a ação em situações 
históricas reais nas quais nos encontramos e está a serviço de interesses 
humanos, sociais, culturais e políticos. (VEIGA, 2008, p. 214). 

 

 Veiga reforça o pensamento de Houssaye (1995), porque só podemos estabelecer uma 

relação entre pensamento e ação daquilo que estamos vivendo – do que fazemos –, e essa 

reflexão não pode perder de vista a responsabilidade da ação docente na defesa dos interesses 
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da humanidade, sejam eles sociais, culturais, sejam políticos. Esse viés decorrente da ação 

reflexiva, uma característica típica do pedagógico, pode ser o caminho para que se possa 

construir uma sociedade mais justa e igualitária no que tange aos direitos, deveres e 

responsabilidades de cada cidadão.  

A pedagogia, portanto, não pode ser tomada como uma simples ferramenta de 

procedimentos metodológicos, como, equivocadamente, encaram muitos professores. Franco 

(2008a) reforça esse entendimento. Afirma que os saberes pedagógicos são “[...] muitas vezes 

compreendidos pelos docentes, como sinônimos de saberes decorrentes do exercício repetitivo 

dos procedimentos metodológicos” (FRANCO, 2008a, p. 129), ao que Tardif (2005) 

denominou de saberes curriculares. Para Franco (2008a), o saber pedagógico é uma prática 

que exige do professor a consciência e a intencionalidade de buscar uma transformação do 

sujeito – o aluno. Esse saber exige ainda a capacidade de articular a relação da teoria e da 

prática com o propósito de criar saberes. O saber “implica o exercício de uma prática 

reflexiva, comprometida, com sentido, com intencionalidade. Os saberes decorrem da práxis 

social, histórica, intencionada, realizada por um sujeito histórico, consciente de seus 

determinantes sociais, em diálogo com suas circunstâncias” (FRANCO, 2008a, p. 133).  

 Na fala dessa autora, encontramos o mesmo sentido conceitual sobre a pedagogia 

apresentado por Tardif (2005) e demais autores citados, ou seja, o sentido da necessidade de 

uma prática reflexiva, comprometida e intencional, para que possa produzir seus efeitos 

contributivos na busca da transformação social – a práxis social. 

Seja sob a forma de construções práticas dos professores, seja com concepções 

teóricas que darão significado a tais práticas, para Tardif (2005), os saberes pedagógicos 

assumem forma quando há o exercício da prática reflexiva sobre a prática educativa docente, 

ou seja: os saberes pedagógicos são, na verdade, “[...] doutrinas ou concepções provenientes 

de reflexões sobre a prática educativa no sentido amplo do termo, reflexões racionais e 

normativas que conduzem a sistemas mais ou menos coerentes de representação e de 

orientação da atividade educativa” (TARDIF, 2005, p. 37, grifo nosso).  

Em Tardif, destacamos como fundamental a expressão “reflexões sobre a prática 

educativa”. Nesse sentido, em nosso entendimento, tal reflexão, responsável pela concepção 

de teorias educativas, deve ocorrer em duplo sentido, ou seja, embora o professor ocupe o 

papel de responsável pela condução de tais reflexões entre os alunos, deve ele mesmo ser 

igualmente submetido a um processo reflexivo (de autorreflexão) de sua prática de ensino, 
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para que possa aprimorar sua função de formar e transformar o objeto de seu trabalho: o aluno 

e a própria realidade social. 

Compreendemos, desse modo, que a reflexão sobre a prática educativa somente 

produzirá seus efeitos sociais (positivos) se o professor, ao levar os alunos a uma prática 

sistemática de reflexão sobre os conhecimentos aportados e adquiridos em suas aulas, tiver a 

capacidade de realizar as próprias reflexões como forma de avaliar a coerência entre a fala e 

suas ações práticas de ensino de modo geral. Se for capaz também de avaliar os efeitos que 

seus ensinamentos estão produzindo no comportamento, nas atitudes e ações práticas dos 

alunos – quer sejam positivas, quer negativas; e, ainda, diante de tais reflexões, se tiver a 

capacidade de rever, avaliar, reavaliar e ajustar continuamente as próprias práticas de ensino, 

de modo que possa proporcionar boa interação dos alunos com suas atividades educativas, 

que nesse contexto se traduzem em saberes pedagógicos.  

Os saberes pedagógicos criam condições para que o professor possa compreender e 

dialogar com as circunstâncias sociais em que trabalha sua disciplina, favorecendo, também, 

melhor articulação da teoria e prática na construção de conhecimentos (FRANCO, 2008a). 

Uma prática que, embora anteceda a própria teoria, dela necessita para que possa ser 

significada, compreendida e continuamente ajustada. Fazemos essa afirmativa com base no 

entendimento de Pimenta:  

 

Os saberes pedagógicos podem colaborar com a prática. Sobretudo se forem 
mobilizados a partir dos problemas que a prática coloca, entendendo, pois, a 
dependência da teoria em relação à prática, pois esta lhe é anterior. Essa 
anterioridade, no entanto, longe de implicar uma contraposição absoluta em 
relação à teoria, pressupõe uma íntima vinculação com ela. (PIMENTA, 
2007, p. 27-28). 

 

Dessa forma, é possível termos o entendimento de que o saber pedagógico: [...] é o 

saber que o professor constrói no cotidiano de seu trabalho e que fundamenta sua ação 

docente, ou seja, é o saber que possibilita ao professor interagir com seus alunos, na sala de 

aula, no contexto da escola onde atua. (PIMENTA, 2007, p. 43).  Embora compartilhemos o 

pensamento dessa autora, gostaríamos de acrescentar maior extensão à responsabilidade da 

ação educativa do professor, que deve ir além dos limites da sala de aula, do espaço escolar, 

porque, somente assim, ele poderá melhor contribuir para a transformação social por meio da 

instrução, formação e educação do cidadão – seu aluno.   

Deve, portanto, o professor ser capaz de ampliar seu olhar para além desse espaço 

físico escolar (a sala de aula) e procurar acompanhar parte do que ocorre com seus alunos 
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além desse ambiente. Tal atitude exigirá dedicação, esforço e comprometimento com o aluno 

e a própria profissão – uma atitude verdadeiramente pedagógica. Uma atitude que passa a 

exigir do professor outro importante e fundamental ingrediente da ação pedagógica: a 

consciência política de quem assume o ofício de ser professor, incorporando uma 

intencionalidade de transformação social. Essa afirmação se apoia na abordagem de Franco 

(2006, p. 37): 

 

[...] os saberes pedagógicos só são possíveis em um sujeito que vai 
gradativamente assumindo uma posição política frente ao compromisso de 
ser professor, engajando-se criticamente em suas circunstâncias, cercando e 
acercando-se de sua realidade existencial, transformando-a em direção às 
suas intencionalidades.  
 

O saber pedagógico, assim compreendido, em nossa compreensão, configura-se não 

como o único, mas como o saber docente que apresenta melhores características articuladoras 

com as outras formas de saber, demonstradas por Tardif (2005), pois dele dependerá a 

capacidade do professor em lidar de maneira integrada com todos eles. Sem a prática 

reflexiva, sem a busca de uma orientação racional, transformadora, que proporcione também a 

própria emancipação do educando, o professor não será capaz de lidar corretamente com os 

saberes disciplinares e curriculares e, certamente, pouca importância terão os saberes 

experienciais em sua atividade de ensino. Lopes (2007), ao se referir à importância da 

educação, que deve contemplar a prática reflexiva, uma peculiaridade da ação pedagógica, 

comunga com esse pensamento: “[...] é por meio da educação, fenômeno inerente ao homem 

na busca de sua humanidade, que se revela a necessidade de a pedagogia, como fenômeno da 

educação, buscar a emancipação humana em um processo de libertação.” (LOPES, 2007, p. 

61). 

Na ausência dessa compreensão, o professor não passará de um mero transmissor de 

informações, de conhecimentos, sem “maiores comprometimentos” com a formação e 

transformação do seu aluno (o cidadão) e da própria sociedade em que vive, mesmo que tenha 

essa intenção. O aluno, por sua vez, não conseguirá transformar a informação recebida em 

saber, porque, sem refletir sobre o que lhe é apresentado, limitar-se-á a aprender a matéria de 

maneira utilitária, como uma ferramenta que lhe proporcionará bom desempenho ao ser 

avaliado pelos “mestres”. Charlot descreve bem esse cenário: 

 

[...] informação não é saber, ela se torna saber quando contribui para o 
esclarecimento do sujeito sobre o sentido do mundo, da vida, de suas 
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relações com os outros e consigo mesmo [...] no âmbito pedagógico, o 
problema é precisamente que os alunos tendem a considerar o que lhes é 
ensinado como informações úteis para as provas, e não como saberes e como 
fontes de sentido e de prazer. (CHARLOT, 2005, p. 85). 

 

É preciso que professor e aluno tenham entendimento comum no âmbito desse saber 

(o pedagógico): o que se ensina e se aprende deve ser continuamente refletido e encarado 

como meio necessário à consciente transformação e evolução da realidade social em que 

vivem os sujeitos. 

 

Saberes Disciplinares 

 

Os saberes disciplinares referem-se aos diversos campos do conhecimento de que 

dispõe a sociedade e são “[...] integrados nas universidades, sob a forma de disciplinas, no 

interior de faculdades e de cursos distintos [...] emergem da tradição cultural e dos grupos 

sociais produtores de saberes” (TARDIF, 2005, p. 38).  

A segmentação do conhecimento social em disciplinas facilita maior aprofundamento 

no estudo e desenvolvimento científico de cada campo desse conhecimento: o conhecimento 

social. São exemplos de saberes disciplinares: a física, química, matemática, história, 

geografia, literatura, sociologia, entre outras.  

Para Franco (2008a), os saberes disciplinares somente podem ser produzidos pela ação 

docente, realizada como prática social, de onde emergem os conteúdos, as diversas formas de 

gestão desses conteúdos, igualmente as dinâmicas de aprendizagem, os valores e projetos de 

ensino. São também os saberes históricos que as instituições de ensino superior produzem e 

sistematizam com o propósito de cumprir sua missão formadora do homem e da sociedade 

(BATISTA NETO, 2006).  

No âmbito do Curso Superior de Administração, tais saberes podem ser classificados 

em saberes disciplinares de suporte à ciência da administração (psicologia, sociologia, 

economia, matemática, direito, etc.); e saberes disciplinares específicos da ciência da 

administração (finanças, marketing, recursos humanos, planejamento e gestão, materiais, 

produção). Os saberes disciplinares das áreas de conhecimento de suporte à ciência da 

administração, embora sejam vitais para a boa compreensão e articulação dos saberes 

disciplinares das áreas técnicas dessa ciência, se não forem valorizados pelos professores que 

atuam no campo técnico da administração, cuja formação e exercício acadêmico geralmente 
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estão focados no âmbito específico desse conhecimento (administração), pouco poderão 

contribuir na formação holística do profissional de administração.  

Como podemos, por exemplo, falar de comportamento do consumidor, tema 

específico do marketing, sem falar de psicologia? Como podemos elaborar um planejamento 

de expansão de uma empresa, num dado mercado, desconsiderando os ensinamentos da teoria 

econômica? Como podemos realizar uma análise de desempenho financeiro de uma 

instituição desconsiderando os saberes disciplinares da matemática, da estatística e da própria 

economia? Como podemos falar de gestão empresarial desconsiderando questões como 

responsabilidade socioambiental, temas abordados pela sociologia, geografia, geologia, 

engenharia, etc.? 

Essa é apenas uma pequena amostra da importância que outras ciências assumem ao 

lado da ciência da administração. Por outro lado, não podemos falar de um saber disciplinar 

da área técnica da administração sem se reportar a outras áreas dessa mesma ciência, ou seja: 

como podemos planejar sem considerar aspectos financeiros, ou falar de finanças sem incluir 

motivação, tema tratado pela área de recursos humanos? 

Apesar de reconhecermos a especificidade dos vários conhecimentos que permeiam a 

ciência da administração, como mecanismo facilitador ao aprofundamento da análise e estudo 

de cada campo disciplinar dessa ciência, não podemos esquecer que, no âmbito desses saberes 

– os disciplinares –, o mais relevante será a capacidade de os professores articularem tais 

saberes em torno de sua área de conhecimento (sua disciplina), ou seja, saber mobilizar seus 

conhecimentos de maneira interdisciplinar, não fragmentada, não cartesiana. Do contrário, os 

alunos, por sua vez, poderão estar apenas cursando disciplinas (isoladas) em vez de fazer um 

Curso Superior de Administração.  

Para que um professor universitário possa desenvolver tal capacidade de articulação 

dos vários saberes disciplinares em torno de um propósito comum, necessário se faz uma boa 

formação sobre a ação pedagógica na prática do ensino; mesmo que seja de maneira 

inconsciente, adquirida e incorporada, não especificamente por meio de curso superior de 

formação específica para o campo da pedagogia, mas também por sua trajetória acadêmica 

mediante a convivência com antigos professores. No caso específico do Curso Superior de 

Administração da FCAP/UPE, campo investigativo deste estudo, não é perceptível essa noção 

pedagógica consciente, pelo menos no que tange ao seu aspecto formal, uma vez que naquela 

instituição professores com formação pedagógica representam apenas uma “expressiva” 

minoria – apenas um dentre os 69 professores existentes.   
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Gil (1997) defende a necessidade da formação pedagógica para o professor 

universitário independentemente do seu campo disciplinar de ensino e justifica seu 

pensamento pelas seguintes razões: 

a) à universidade está chegando um número cada vez maior de alunos – em 1980 

foram 356.667; em 1990, 407.148; em 2000, 897.557; em 2007, 1.481.955 alunos 

ingressos no ensino superior, ou seja, em vinte e sete anos, esse número evoluiu em 

mais de 240% (ANEXO B). Apesar desse expressivo crescimento na demanda por 

esse nível de ensino, como consequência da expansão desordenada do sistema de 

Educação Superior, “promovida e facilitada” pela LDB de 1996, “o país tem uma das 

mais baixas taxas de educação superior (a taxa líquida é de somente 12,1% e a taxa 

bruta de 20,1%). Aí não estão consideradas a qualidade do SES e a taxa de 

permanência e sucesso do aluno” (MOROSIN, 2010, p. 623);  

b) os cursos, no âmbito do ensino superior estão tornando-se cada vez mais específicos 

– para se ter uma ideia, só na área da Administração houve uma evolução de três 

modalidades de cursos em 1991 (administração; administração de cooperativas; e 

administração rural) para 25 especialidades em 2005;14 

c) a qualidade do ensino e a capacitação docente estão em decadência. 

 Apesar de sua importância, a formação nesse campo disciplinar − pedagogia − ainda 

sofre grande resistência por parte de muitos professores, cujos argumentos chegam a ser 

muitas vezes de natureza etimológica – a palavra pedagogia vem do grego (paidós = criança e 

gogein = conduzir), ou seja: conduzir ou educar crianças. É como se a pedagogia, em seu 

sentido mais amplo, fosse algo focado apenas na educação de crianças, e não de jovens e 

adultos universitários também. Nessa compreensão, destaca o autor: 

 

A preparação pedagógica do professor universitário, todavia, não constitui 
tarefa fácil. Primeiro porque não há uma tradição de cursos destinados à 
preparação desses professores. Depois porque, em virtude da acomodação, 
temor de perda de status ou de não reconhecimento da importância da 
formação pedagógica, muitos professores negam-se a participar de qualquer 
programa de formação ou aperfeiçoamento nessa área. (GIL, 1997, p. 16). 

                                                 
14 Especialidades de cursos na área da Administração em 2005: Administração, Administração bancária, 

Administração da produção industrial, Administração de agroindústria, Administração de agronegócios, 
Administração de cooperativas, Administração de empresas, Administração de eventos, Administração de 
recursos humanos, Administração de sistemas de informações, Administração dos serviços de saúde, 
Administração em análise de sistemas / Informática, Administração em comércio exterior, Administração em 
marketing, Administração em micro e pequenas empresas, Administração em prestação de serviços, 
Administração em turismo, Administração financeira, Administração hospitalar, Administração hoteleira, 
Administração industrial, Administração mercadológica, Administração pública, Administração rural, 
Empreendedorismo, Formação de Professor de Administração (BRASIL, 2007). 
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As considerações apresentadas por Gil (1997) podem ser comprovadas em pesquisas, 

mais adiante realizadas, quando Torres (2006) afirmou que os professores observados, apesar 

de deterem grande conhecimento e domínio sobre seu campo disciplinar, demonstraram 

grande carência no pensar e fazer pedagógico de seus conhecimentos em sala de aula. Nesse 

sentido, destacou a autora: “[...] os professores são profundos conhecedores de conteúdos 

específicos, por outro lado, deixam a desejar o como pensam e operacionalizam esse conteúdo 

pedagogicamente [...].” (TORRES, 2006, p. 115).  

Sem tal formação (saber disciplinar pedagógico), compreendemos que a capacidade de 

articulação do professor na construção dos seus saberes disciplinares dificilmente contemplará 

a prática − entre professores e alunos; entre professores e professores; entre alunos e alunos − 

requerida pelo saber pedagógico. Desse modo, poderíamos afirmar que os saberes 

pedagógicos, se não forem fundamentais, serão, no mínimo, muito importantes para a boa 

apropriação e correta articulação e mobilização dos diversos saberes disciplinares que 

permeiam o campo específico disciplinar da administração.  

Aqui cabem, então, duas importantes indagações: sem formação pedagógica 

específica, os professores do Curso Superior de Administração da FCAP/UPE conseguem 

articular seu saber disciplinar com outras disciplinas específicas do campo da administração 

ou de outras ciências? Se conseguirem essa articulação, como o fazem? Encontrar respostas 

para esses questionamentos é um dos propósitos deste estudo. 

 

Saberes Curriculares 

 

 Na concepção de Sacristán (2000), o currículo trata de uma opção historicamente 

configurada, por meio da qual, são incorporados elementos de natureza política, cultural, 

social e escolar. Corroborando com esse pensamento, Cordeiro diz: “[...] o currículo é uma 

das expressões do projeto educacional de um determinado curso e tem a aula como um dos 

espaços privilegiados de realização.” (CORDEIRO, 2006, p. 77).  Afinal, é na sala de aula 

que a dinâmica curricular “[...] pressupõe uma concepção de homem e de sociedade que 

envolve os fins da educação, expressa determinada visão de conhecimento que, no diálogo 

com os outros saberes, orienta a prática pedagógica” (CORDEIRO, 2006, p. 78).  

Encontramos nas observações desses autores pelo menos três elementos-chave na 

construção curricular: seu caráter formal, uma vez que integra oficialmente o projeto 

educacional escolar, atribuindo-lhe forma e sentido; seu papel de meio transformador, pois é 
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por meio dele que se pode sistematizar o conhecimento que, intencionalmente ou não, influirá 

na concepção de um modelo político, cultural e social, na formação e educação do homem; e 

seu papel orientador da prática pedagógica, por conter elementos referenciais como objetivos, 

conteúdos e metodologia. 

Ora, sendo o currículo algo de tão expressiva importância para a atividade educativa, é 

necessário compreendê-lo pelos saberes que nele e dele são emanados: os saberes 

curriculares. 

Para Tardif (2005), os saberes curriculares referem-se às várias características que 

integram a estruturação e apresentação de um determinado conhecimento disciplinar. Tal 

estruturação, no entanto, não deve ocorrer ao acaso, sem um propósito claramente definido; 

um propósito consciente daquele que deveria ter a responsabilidade de elaborá-lo ou, no 

mínimo, o direito de participar da sua concepção: o professor. Afirmamos isso porque nem 

sempre o professor titular de determinada disciplina tem a liberdade de fazê-lo, uma vez que 

geralmente o fazem as instituições de ensino por meio de grupos formais que nem sempre 

levam em consideração a experiência, a visão e opinião do professor, notadamente quando se 

trata de um profissional em início de carreira, ou professor substituto.  

Envolver o professor na construção desse saber, por seu domínio disciplinar (o saber 

disciplinar), é de fundamental importância uma vez que devemos levar em consideração não 

apenas os efeitos que o saber curricular exercerá sobre o objeto da ação educativa (o aluno), 

mas também os efeitos exercidos sobre o próprio sujeito dessa ação (o professor), porque:  

 

O currículo tem de ser visto em suas ações (aquilo que fazemos) e em seus 
efeitos (o que ele nos faz), não perdendo de vista, nesses dois movimentos, o 
caráter ético/político, estético, expressivo, afetivo e cognitivo/institucional 
articulados na formação dos sujeitos. (MELO, 2000, p. 316). 

 

Os saberes curriculares de uma disciplina contemplam basicamente seus objetivos, 

conteúdos e métodos de ensino, isto é, eles “apresentam-se concretamente sob a forma de 

programas escolares (objetivos, conteúdos, métodos), que os professores devem aprender a 

aplicar” (TARDIF, 2005, p. 38, grifo nosso). Esse entendimento conceitual do autor sobre tal 

saber converge para o mesmo entendimento que Rodrigues (1999) apresentou quando se 

reportava ao que caracteriza um currículo no campo educacional. Apesar dessa convergência 

conceitual entre os autores, o segundo já tratava esse saber com maior detalhamento, indo 

desde a concepção de seus objetivos até os mecanismos de avaliação, contemplando, portanto, 

a formalização de todas as etapas integrantes do processo educativo:  
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O currículo compreende os objectivos a atingir, reporta-se a necessidades 
educativas e engloba actividades, métodos de avaliação dos alunos [...] o 
conceito de currículo abarca, de facto, nas suas diversas fases, desde a 
concepção (planificação, projectos e desenvolvimento) até à sua realização 
ao nível das salas de aula e à sua validação (‘avaliação final’), um conjunto 
de fenômenos educativos que podem situar-se em todos os níveis da prática 
educativa [...]. (RODRIGUES, 1999, p. 23).  

 

Cardoso (1999), corroborando com Rodrigues (1999), vai mais além e fala sobre a 

complexidade conceitual que envolve a questão da construção do currículo; sua concepção 

exige inclusive a própria experiência profissional do professor, contemplada numa 

diversidade de saberes. Desse modo, o currículo nos remete para um “[...] mundo complexo, 

multidimensional, difuso, definido pelas actividades e experiências desenvolvidas por 

professores, alunos e gestores em redor de um conjunto de saberes” (CARDOSO, 1999, p. 

79).  

Pela amplitude de valor que Cardoso (1999) e Rodrigues (1999) apresentam sobre a 

questão curricular, não podemos admitir que o professor não participe ativamente na 

construção do seu saber curricular, pois dessa participação dependerá a qualidade 

contextualizada na realidade em que vivem sujeito e objeto da relação ensino-aprendizagem. 

    Voltando ao entendimento de Tardif (2005, p. 38), merece destaque a expressão “que 

os professores devem aprender a aplicar”. Antes mesmo de os professores aprenderem a 

aplicar os saberes curriculares, como bem definiu Tardif, primeiro deveriam aprender a 

concebê-los, ou pelo menos a ter uma participação mais ativa na sua elaboração. Afinal, 

quando o professor assume uma disciplina, antes de entrar numa sala de aula, deveria, ele 

mesmo, em articulação com seus pares, tomar uma série de providências, por exemplo: “[...] 

decidir acerca dos objetivos a serem alcançados pelos alunos, do conteúdo programático 

adequado para o alcance desses objetivos, das estratégias e dos recursos que vai adotar para 

facilitar a aprendizagem, dos critérios de avaliação, etc.” (GIL, 2006, p. 99).  

O problema consiste no fato de que tais programas geralmente têm seus objetivos, 

conteúdos e métodos de ensino e avaliação pouco revisados e atualizados pelos próprios 

professores, mesmo os veteranos. Aqui cabem alguns questionamentos: será que um professor 

sem formação pedagógica específica para o ensino superior consegue estruturar corretamente 

seus saberes curriculares, como é o caso já citado daqueles que atuam no Curso Superior de 

Administração da FCAP/UPE? Isto é: estruturando-o de forma proposital, ética, política, 

expressiva, afetiva, cognitiva, em sintonia com a necessária formação e transformação de seus 

alunos e da sociedade?   
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Descobrir respostas para essas indagações, como já afirmamos, é um dos propósitos 

deste estudo, pois, embora tais professores não possuam formação pedagógica específica, 

eles, de alguma forma, constroem seus saberes curriculares considerando seus saberes 

disciplinares e, sobretudo, os saberes experienciais. Mesmo assim, não podemos deixar de 

reconhecer a importância do saber pedagógico na formação docente, sobretudo no âmbito do 

ensino superior, como bem defendeu Gil (1997). 

Mizukami (2008) enfatiza a importância dos saberes curriculares ao se referir ao 

processo formativo do professor, destacando a necessidade de que ocorra em “três eixos 

essenciais” a construção de uma boa base de conhecimentos para o exercício de sua atividade 

de ensino. Neles encontramos elementos próprios desses saberes:  

a) conhecimento sobre os alunos, o que implica a necessidade de conhecer também 

métodos eficientes de ensino, aprendizagem e de aquisição e desenvolvimento de uma 

linguagem compatível com o perfil desse público; 

b) conhecimento sobre a matéria a ser ensinada, contemplando currículos, objetivos, 

metodologias, referenciais focados nos propósitos mais amplos do papel educacional;  

c) conhecimento de formas de avaliação e de “manejo” de classe, compatíveis com a 

diversidade de seus alunos e múltiplas interações, com as quais vai deparar no 

cotidiano da sala de aula – também uma característica que podemos encontrar no 

contexto dos saberes curriculares. 

Na tentativa de construção dos seus saberes curriculares, os professores, sem formação 

pedagógica específica, acabam por criar uma grande confusão conceitual entre esses saberes e 

os próprios saberes pedagógicos. Quando abordam a questão dos saberes curriculares, 

geralmente acreditam estar construindo o saber pedagógico que nesse sentido passa a assumir 

a conotação de uma tecnologia, ou seja, de uma pedagogia utilitária para ser aplicada como 

ferramenta de ensino. De certo modo, acabam reportando-se aos saberes curriculares. Nessa 

direção de pensamento, Franco faz severas críticas ao afirmar: 

  

[...] a concepção da Pedagogia como tecnologia é muito forte entre docentes 
brasileiros, dando sentido à representação muito arraigada de que os saberes 
pedagógicos deveriam ser receitas de como se dar aulas; ou mesmo, 
orientações prescritivas do fazer prático, compreensíveis a partir da 
racionalidade técnica, que menospreza o sujeito ativo, inquiridor e renovador 
de suas circunstâncias. (FRANCO, 2008b, p. 362). 

 

Franco (2006) já tratava dos equívocos conceituais que muitos professores apresentam 

quando se referem aos saberes pedagógicos, confundido-os com os saberes curriculares. Para 
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muitos professores, principalmente aqueles que não têm formação específica para o ofício da 

docência, os saberes pedagógicos resumem-se aos procedimentos metodológicos de ensino, 

uma característica específica do saber curricular, ou seja: “Os saberes pedagógicos são muitas 

vezes compreendidos pelos docentes, como sinônimos de saberes decorrentes do exercício 

repetitivo dos procedimentos metodológicos.” (FRANCO, 2006, p. 31).  

Tal tendência de equívocos conceituais, no entanto, não é apenas consequência da não 

formação pedagógica específica desses professores, uma vez que a própria pedagogia, ao não 

conseguir impor-se como ciência da educação, abriu espaço para que passasse a ser 

considerada apenas um mero instrumento de organização do saber disciplinar, ou seja, outra 

característica típica do saber curricular. Encontramos respaldo para essa afirmativa em Franco 

(2008a, p. 72): “A crescente dissociação entre a atividade educativa e o exercício pedagógico 

foi produzindo a não-valorização científica da pedagogia que, abdicando de ser a ciência da 

educação, foi se contentando em ser apenas um instrumento de organização da instrução 

educativa.”  

Outro problema que trazemos para esta discussão, além dos equívocos conceituais no 

que tange à construção do saber curricular, refere-se à clássica fragmentação existente na 

organização das disciplinas integrantes de um curso superior. Essa questão é muito forte e 

apresenta sérias evidências (negativas) nas pesquisas de Anastasiou (2008), relativas aos 

currículos universitários, nos ciclos básico e profissionalizante. A fragmentação curricular é 

responsável pelo isolamento, pela territorialização das disciplinas, em que os conhecimentos 

existentes, nos vários campos sociais, parecem não se articular corretamente em torno de um 

curso, comprometendo o sentido de unicidade, que permeia a lógica estrutural dos saberes no 

ensino superior – na universidade.  

Ao adentrarmos o que ocorre no Curso Superior de Administração da FCAP/UPE, 

percebemos que essa fragmentação é muito mais acentuada no campo disciplinar de outras 

áreas que deveriam melhor articular-se com o campo disciplinar específico da administração. 

Nessa relação, disciplinas como psicologia, sociologia, estatística, matemática, contabilidade, 

direito entre outras geralmente são ministradas com abordagem “puras” desses diversos 

campos do conhecimento, como a matemática, por exemplo, que fala de uma matemática em 

seu contexto mais amplo, e não de uma matemática aplicada à ciência da Administração. Isso 

confunde bastante a compreensão do aluno que acaba não entendendo a importância dessas 

disciplinas como campos do conhecimento que dão suporte ao entendimento e 

desenvolvimento das disciplinas técnicas e específicas do curso de administração. 
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Para que possamos construir os saberes curriculares livres de equívocos conceituais e 

das clássicas fragmentações já referidas, primeiro devemos entender que, ao construí-los, 

estamos lidando com a definição de objetivos, conteúdos e métodos de ensino. Nesse sentido, 

os saberes pedagógicos servirão de referência para a boa articulação e construção desses 

saberes (os curriculares) e, portanto, devem precedê-los. Essa tarefa deve seguir uma 

sequência lógica de etapas de modo a contribuir para superação das dificuldades já apontadas:  

a) primeiro precisamos definir os objetivos de uma disciplina, articulando-a com os 

propósitos das outras disciplinas e do próprio curso – que tipo de profissional 

queremos, precisamos e devemos formar? Como cada disciplina pode contribuir para o 

cumprimento dos objetivos maiores de um determinado curso? Trata-se de uma 

construção que exige o envolvimento coletivo do corpo docente. Esses objetivos 

disciplinares não devem limitar-se aos seus aspectos técnico-científicos, devem 

também contemplar os aspectos sociais, de construção de conhecimentos e de práticas 

reflexivas – temas tratados no âmbito dos saberes pedagógicos; 

b) em seguida, devemos definir os conteúdos programáticos necessários ao 

cumprimento de tais propósitos, que certamente exigirão uma boa articulação com 

conteúdos de outros saberes disciplinares. Aqui se exige, mais uma vez, uma boa 

interação dos docentes de diferentes campos de conhecimento; 

c) a partir desse momento, podemos seguir com a definição dos aspectos 

metodológicos e referencial teórico a serem utilizados, de modo a cumprir os 

propósitos definidos para a disciplina em consonância com os objetivos mais amplos 

do próprio curso.  

Para a construção não fragmentada dos saberes curriculares, devemos estar atentos à 

questão da interdisciplinaridade, que trata: 

 

[...] da síntese de duas ou várias disciplinas [...] interação [...] pode ir da 
simples comunicação de idéias até a integração mútua dos conceitos, da 
epistemologia, da terminologia, da metodologia, dos procedimentos de 
dados, da organização da pesquisa e do ensino que a esses se relaciona. 
(WEIL; AMBRÓSIO; CREMA, 1993, p. 31-34). 

 

 Nela perpassam diversos saberes disciplinares e ainda a própria bagagem de 

conhecimentos e experiências trazidas pelos alunos com quem se deve construir e partilhar os 

saberes disciplinares e curriculares de seu campo específico de atuação.   
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Saberes Experienciais 

 

Os saberes docentes não podem ser construídos com sustentação necessária para a 

transformação social, já referida na abordagem dos saberes pedagógicos, se os fizermos 

apenas “no vazio teórico”, uma vez que somente por meio da teoria podemos dar significado a 

esses saberes; tampouco, se os fizermos com uma prática sem propósito, sem 

intencionalidade, como, de certo modo, caracterizou Torres ao afirmar: “O saber pressupõe a 

compreensão, análise, ação e utilização de novas informações que se configurem em 

constantes transformações, em conhecimentos e em novas inquietações, face às realidades 

concretas.” (TORRES, 2006, p. 46).  

 Ao limitá-los às construções teóricas “vazias” ou às práticas não intencionais, 

poderíamos estar atribuindo a tais saberes um caráter meramente tecnicista, ou mesmo uma 

conotação puramente utilitária, sem maiores comprometimentos com a reflexão, 

transformação dos sujeitos e objetos da ação educativa e da própria sociedade.  

Na visão de Franco (2008c), o saber, diferentemente do fazer, traz implicitamente a 

prática reflexiva, uma vez que ele (o saber) exige articulação da teoria com a prática por meio 

de um sujeito pensante e reflexivo. Aquele sujeito que, com a mobilização de seu saber, 

promove a transformação da sociedade. Em outras palavras:  

 

[...] o fazer, decorrente do tratamento da prática, enquanto tecnologia, será o 
exercício de um ação mecânica, linear, inflexível, repetitiva. Para a 
reprodução de um fazer, não se necessita da articulação teoria e prática, não 
se requer um sujeito pensante e reflexivo, exige-se apenas o refinamento do 
exercício da prática [...] já um saber, implica o exercício de uma prática 
reflexiva, comprometida, com sentido, com intencionalidade. Os saberes 
decorrem da práxis social [...]. (FRANCO, 2008c, p. 119). 

 

 Se voltarmos a atenção para o saber no campo da atividade de ensino, precisamos 

compreender que a teoria e a prática são condicionantes indispensáveis à construção dos 

saberes docentes. A necessária articulação da teoria e da prática pode dar-se, na verdade, de 

diversas maneiras, ou seja: com a troca de experiências entre os pares; nas observações 

realizadas no ambiente escolar ou fora dele; com socialização das diversas experiências 

ocorridas na sala de aula, nos espaços de formação ou fora deles, sendo positivas ou não 

(ROCHA, 2008).  

 Desse modo, os saberes docentes, por um lado, necessitam incorporar à sua concepção 

as práticas de ensino − mas uma prática advinda da práxis −, que lhes darão uma 
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intencionalidade transformadora. Por outro lado, uma fundamentação teórica que possa lhes 

dar sustentação, sentido, significados também. Se assim forem concebidos, podemos 

denominá-los de saberes experienciais. Nesse sentido, afirma Franco (2006, p. 33): “A prática 

docente, que produz saberes, precisa ser epistemologicamente assumida e isso se faz pelo seu 

exercício enquanto práxis, permeada por sustentação teórica, que fundamenta o exercício 

crítico-reflexivo de tais práticas.”  

 Veiga (1989) já trazia essa compreensão de Franco (2006); afirmou que a prática 

pedagógica pode ser desenvolvida em dois movimentos: uma prática repetitiva e acrítica, em 

que o professor não atua como sujeito social, limitando-se a executar as atividades de ensino 

que lhe são atribuídas – o simples fazer, sem reflexão, sem intenção transformadora; e uma 

prática reflexiva e crítica, em que o professor atua como sujeito social, de modo a promover 

intencionalmente modificações na realidade social, conjugando seus saberes experienciais 

com a fundamentação teórica própria da pedagogia – o saber-fazer. 

Na verdade, os saberes experienciais brotam da prática docente, mas uma prática que 

deve ser precedida de intencionalidade, com propósitos transformadores, como ocorre na 

práxis, pois, se assim não for compreendida e exercida, a prática poderá configurar-se apenas 

como uma atitude repetitiva, em que o sujeito aprende, repete, e não reflete, não modifica, não 

evolui, não transforma; apenas faz. Esse é o entendimento da autora ao dizer que o saber 

(experiencial) é algo que “[...] implica o exercício de uma prática reflexiva, comprometida, 

com intencionalidade [...] os saberes decorrem da práxis social, histórica, intencionada, 

realizada por um sujeito histórico, consciente de seus determinantes sociais, em diálogo com 

suas circunstâncias” (VEIGA, 1989, p. 35). Contudo, o saber sem o fazer também perde seu 

sentido, pois um conhecimento somente pode ser útil se for colocado em ação – o saber-fazer.  

Tardif (2005) já apresentava a mesma compreensão de Franco (2006), indo um pouco 

mais adiante, incorporando no saber experiencial, além das questões de embasamento teórico, 

prático, do caráter intencional, os seguintes elementos: as funções inerentes ao exercício da 

docência, por exemplo, os métodos e processos de ensino-aprendizagem; a prática de 

resolução de problemas decorrentes do seu ofício; a normatividade e afetividade do professor, 

consequentes das várias interações do sujeito e objeto; a pluralidade e não uniformidade de 

conhecimentos do professor adquiridos ao longo de sua trajetória acadêmica; a mobilização 

de diversas formas de saber-fazer, que o professor vai adquirindo em tempos e momentos 

distintos ao longo de sua experiência de vida pessoal e profissional; características da 

personalidade do professor e, por isso mesmo, a própria informalidade desse profissional, que 
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geralmente se contrapõe às determinações de práticas formais.  

Por todo esse conjunto de distintos elementos, o autor traz, ainda, para o contexto da 

composição desse saber, o sentido de ser também, como abordado, um saber de natureza 

social; ou seja, para o autor, o saber experiencial apresenta as seguintes características: 

 

[...] é ligado às funções dos professores [...] é prático, ou seja, sua aplicação 
depende de sua adequação às funções, problemas e situações peculiares ao 
trabalho [...] é interativo, mobilizado e modelado no âmbito de interações 
entre o professor e os outros atores educativos [...] é um saber sincrético e 
plural que repousa não sobre um repertório de conhecimentos unificado e 
coerente, mas sobre vários conhecimentos e sobre um saber-fazer que são 
mobilizados e utilizados em função de contextos variáveis e contingentes da 
prática profissional [...] é heterogêneo [...] é complexo, não-analítico [...] é 
aberto, poroso, permeável [...] é personalizado [...] é existencial [...] é pouco 
formalizado [...] é temporal, evolutivo e dinâmico [...] é social [...]. 
(TARDIF, 2005, p. 109-111). 
 

 As várias características apresentadas por Tardif (2005) estão intimamente ligadas ao 

sujeito da ação educativa: o professor. Não poderia ser diferente, porque é ele, o professor, a 

figura principal na construção e mobilização desses saberes e é nele que repousam a 

capacidade, vontade e liberdade de lidar com os saberes experienciais como práxis no 

contexto social. Encontramos esse entendimento em Franco (2008c, p. 120): “Os saberes 

requerem a presença do sujeito intermediando a teoria com as condições da prática; para tanto 

os saberes não existem dissociados do sujeito, mas amalgamados a ele, enquanto sujeito 

autônomo, consciente, criador, reflexivo e pesquisador.” 

 Embora esses saberes necessitem de uma fundamentação teórica, como já afirmamos, 

eles não são predominantemente construídos na universidade pelos esforços daqueles que se 

dedicam às atividades de pesquisa no campo da educação, pelo contrário, eles nascem do 

exercício da prática docente, em sala de aula e fora dela. Na instituição universitária, eles 

emergem apenas no contexto das atividades de ensino, e não nas de pesquisa. Nesse sentido, 

afirma Tardif: 

 

[...] os próprios professores, no exercício de suas funções e na prática de sua 
profissão, desenvolvem saberes específicos, baseados em seu trabalho 
cotidiano e no conhecimento de seu meio. Esses saberes brotam da 
experiência e são por ela validados. Eles incorporam à experiência individual 
e coletiva sob a forma de habitus, de saber-fazer e de saber ser. Podemos 
chamá-los de saberes experienciais ou práticos. (TARDIF, 2005, p. 38-39). 
 

 
 Mais adiante, Tardif (2005, p. 48-49) reforça essa compreensão:  
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Pode-se chamar de saberes experienciais o conjunto de saberes atualizados, 
adquiridos e necessários no âmbito da prática da profissão docente e que não 
provêm das instituições de formação nem dos currículos. Esses saberes não 
se encontram sistematizados em doutrinas ou teorias.  
 

Nas falas desse autor sobre os saberes experienciais, destacamos dois aspectos que 

consideramos relevantes neste estudo: na primeira, o fato de tais saberes serem incorporados à 

experiência individual e coletiva sob a forma de habitus, de saber-fazer e de saber ser. Nesse 

contexto, consideramos o habitus como um conjunto de condições psíquicas, relativas às 

posições sociais que são extraídas do exterior para o interior do sujeito, e não um psiquismo 

inerente ao interior desse sujeito. Ele constitui, na realidade, um processo de interiorização, 

incorporação que o sujeito faz daquilo que ocorre em seu exterior, no campo social, ou seja: 

“O habitus é um conjunto de disposições psíquicas, mas esse psiquismo não é pensado em 

referência ao sujeito, é um psiquismo de posições [...] o social se torna psíquico quando passa 

do ‘exterior’ para o ‘interior’[...].” (CHARLOT, 2000, p. 35).  

Tardif (2005, p. 71) ratifica esse sentido de interiorização – que caracteriza o habitus –

na construção do saber docente (experiencial) no momento em que destaca em suas análises 

que “Bourdieu (1972: 198) associa os saberes docentes a esquemas interiorizados (habitus) 

que organizam as experiências sociais e permitem gerá-los”. 

Na segunda fala de Tardif (2005,) destacamos a ênfase dada à importância do saber 

experiencial para o exercício da profissão docente; expressa que se trata de um conjunto de 

saberes atualizados, adquiridos e necessários no âmbito da prática da profissão docente. O 

autor destaca, ainda, que não se encontram esses saberes de forma sistematizada em doutrinas 

ou teorias, por serem dinâmicos e muitas vezes imprevisíveis. Fortalecendo essa conotação, 

de difícil sistematização do saber experiencial, Tardif diz que o professor, em sua ação prática 

no cotidiano da atividade docente, não consegue manter uma relação precisa e transparente 

entre o que sabe e o que faz, porque as diversas situações a que esse profissional é submetido 

exigem competências diversas também, que repousam em experiências advindas de todo o seu 

repertório de vida acadêmica e profissional, que brotam, muitas vezes, de maneira espontânea, 

inconsciente e inesperada, em certas circunstâncias, fugindo ao seu controle: 

 

[...] a relação entre o saber do professor e uma atividade não é uma relação 
de transparência perfeita nem de domínio completo [...] Não fazemos tudo 
aquilo que dizemos e queremos; não agimos necessariamente como 
acreditamos e queremos agir [...] o professor possui competências, regras, 
recursos que são incorporados ao seu trabalho, mas sem que ele tenha, 
necessariamente, consciência explicita disso. Nesse sentido, o saber-fazer do 



114 
 

 
 

professor parece ser mais amplo que o seu conhecimento discursivo. 
(TARDIF, 2005, p. 213). 

 

Devemos, portanto, reconhecer a importância que tais saberes assumem na prática da 

atividade de ensino, pois, do contrário, essa atividade poderia limitar-se ao desenvolvimento e 

repasse de uma fundamentação teórica sem maiores reflexos na transformação do homem e da 

sociedade. O saber-fazer implica também ter experiência prática sobre aquilo que se está 

abordando teoricamente. Essa habilidade configura-se como uma forma eficiente na 

transmissão e construção de conhecimentos, contemplados nos saberes disciplinares e 

curriculares. Para o aluno, fica bem mais fácil ou menos complexo adquirir um conhecimento 

que possa ser confrontado com situações práticas, do seu cotidiano, sobretudo se transmitidos 

por quem sabe-fazer o que está transmitindo: o professor, detentor desse saber. Para o 

professor, tal saber proporciona maior segurança e desenvoltura no momento de construir e 

pôr em ação seus saberes curriculares, de modo que possa articular os fundamentos teóricos 

dos saberes disciplinares com a experiência prática dos seus saberes (experienciais).  

O saber experiencial está tornando-se tão imprescindível à prática educativa que 

recentemente foi oficialmente extensivo ao próprio ensino médio, pela proposta apresentada 

pelo Ministério de Educação e aprovada pelo Conselho Nacional de Educação.15 Outra 

medida adotada pelo MEC, por meio da Capes, no sentido de valorização desse saber foi a 

publicação da Portaria Normativa n.º 7, de 22 de junho de 2009 (BRASIL. MEC, 2009), 

definindo que o corpo docente do Mestrado Profissional “seja composto não apenas por 

mestres e doutores, mas que tenham também formação específica na área em que lecionarão, 

e professores com experiência profissional reconhecida” (MEC..., 2009). 

Focando o debate no Curso Superior de Administração, poderíamos fazer as seguintes 

indagações: um professor com conhecimento prático sobre análise financeira, por exemplo, 

teria sua atuação educativa mais bem compreendida do que um professor cuja experiência 

nesse campo fosse apenas de natureza teórica? Ou será que apenas o conhecimento prático 

sobre a atividade financeira bastaria para transmitir esse conhecimento de maneira 

pedagogicamente correta?  

No caso particular desse curso (administração), os saberes experienciais são 

imprescindíveis e, portanto, necessários no contexto da prática docente. Trata-se de um campo 

                                                 
15 O projeto contempla a “importância de se articular teoria e prática com o aumento de atividades práticas 

experimentais; propõe a utilização de novas mídias para dinamização da aprendizagem e a integração com o 
mundo do trabalho por meio de estágios direcionados, entre várias sugestões” (CNE..., 2009). 
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de conhecimento cuja ação prática e os resultados pragmáticos são bastante requeridos pelo 

mercado, tanto na esfera pública quanto na esfera particular e até mesmo no denominado 

Terceiro Setor − as organizações sem fins lucrativos, filantrópicas, socioambientais.  

Por outro lado, isso não quer dizer que devemos deixar de lado outros saberes, 

sobretudo os saberes pedagógicos para a prática docente, porque tais saberes ajudarão a 

melhor compreender o fenômeno ensinar e aprender com o mundo social e global. Com essa 

capacidade, podemos enfrentar com maior desenvoltura os desafios de um mercado cada vez 

mais mutável, competitivo e imprevisível, com fortes rebatimentos no campo da educação e 

na qualidade de vida do ser humano. O professor do curso de administração precisa entender 

que tal fenômeno exigirá de seus alunos, futuros administradores, a capacidade de serem 

ágeis, eficientes, eficazes e reflexivos em suas decisões; de se adaptarem rapidamente às 

mutações decorrentes desse cenário de incertezas, em que uma instituição, para sobreviver, 

sobretudo na esfera particular, tem de saber desenvolver cada vez mais sua capacidade 

competitiva nos âmbitos local, regional, nacional e internacional sem perder de vista o caráter 

social de suas ações.  

É nesse contexto que professores do ensino superior de administração vão buscar e 

construir seus saberes experienciais, que devem apoiar-se nos saberes produzidos pela 

universidade para que possam ser significados e mais bem compreendidos pelo próprio 

professor.  

Os saberes experienciais estão preponderantemente vinculados à prática embora sejam 

também construídos na instituição de ensino superior por meio das atividades de ensino. Esses 

saberes são hegemonicamente transportados pelos professores − que os detêm − do mundo da 

prática para a instituição de ensino superior, e não o contrário. Por esse sentido predominante 

de movimento e pela própria instabilidade e mutabilidade do mercado, esses saberes não 

podem ser facilmente sistematizados em doutrinas ou teorias, embora necessite delas para que 

possam ser compreendidos, significados e aplicados às atividades educativas de modo geral 

(TARDIF, 2005).  

 Assim, surge uma questão: como um saber, reconhecidamente necessário à atividade 

docente, no ensino superior, que brota do cotidiano, da experiência prática do professor, mas 

não pode ser facilmente sistematizado em doutrinas ou teorias concebidas pela universidade, 

poderá contribuir para a formação de um profissional reflexivo, ciente da sua responsabilidade 

para com a transformação social?   
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 A resposta a essa questão certamente poderá ser encontrada nos saberes pedagógicos. 

Aqui retomamos a importância desse saber no contexto dos demais saberes docentes e, em 

particular, dos saberes experienciais, pois esse é o saber (pedagógico) capaz de aportar 

reflexões sobre a prática educativa docente com o saber-fazer. Mesmo assim, é importante 

ressaltar que nem todo saber docente advém da teoria pedagógica, tampouco da atividade de 

ensino. Torres (2006), em suas pesquisas, demonstrou algumas constatações que reforçam 

esse entendimento, por exemplo: “[...] os professores são produtores de saberes docentes na 

ação de sala de aula e em outros espaços, na relação ou não com a teoria pedagógica [...] 

constroem seus saberes no decorrer de um processo formativo e da prática docente.” 

(TORRES, 2006, p. 102). 

 Assim compreendidos, os saberes experienciais que brotam da prática docente 

precisam ser espistemologicamente analisados mediante uma movimentação crítico- reflexiva, 

da própria práxis, que somente encontrará sustentação nos fundamentos da pedagogia. Desse 

modo, teremos a construção do “círculo dialético teoria/prática versus prática/teoria”, que 

contribuirá para a construção do saber docente e, em particular, do próprio saber pedagógico 

(FRANCO, 2008b).  

 Por último, para que possamos ampliar a compreensão sobre o que caracteriza o saber 

experiencial, não podemos deixar de trazer para esta discussão uma importante diferença 

conceitual entre o saber pedagógico e o conhecimento pedagógico apresentada por Franco:  

 

Os saberes pedagógicos são construções cognitivas, realizadas pelos 
professores, a partir de sua prática cotidiana, que é significada, inicialmente, 
por conhecimentos pedagógicos prévios, que se organizam sob forma de 
concepções e pressupostos, sobre os sentidos de ser e estar professor [...] Os 
conhecimentos pedagógicos são construções teóricas, elaboradas por 
pesquisadores da área, que se organizam sob forma de teorias ou preceitos e 
que são apropriados pelos docentes, quer sob a forma de estudos ou 
pesquisa, quer sob a forma de generalizações teóricas do senso comum. 
(FRANCO, 2008a, p. 136). 

 

 Na abordagem de Franco (2008a), o conhecimento pedagógico é exatamente o que 

Tardif (2005) classificou como saber pedagógico – o que dá sentido.   Por outro lado, o saber 

pedagógico, na visão dessa autora, é o que Tardif (2005) denominou de saber experiencial – o 

que brota da prática. O que chama a atenção na conceituação de Franco (2008a) é o fato de 

que o saber experiencial – para ela, o saber pedagógico – toma significado inicial quando é 

construído com base em conhecimentos pedagógicos prévios. Nesse sentido, o saber 

experiencial, embora não possa encontrar-se sistematizado em doutrinas ou teorias 
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acadêmicas, como afirma Tardif (2005), somente pode ser pedagogicamente compreendido se 

o professor, ao construí-lo e colocá-lo em prática, tiver pelo menos o mínimo de noção sobre 

a teoria pedagógica.  

 Azzi (2007) também compreende o saber pedagógico como aquele que advém da 

prática docente, ou seja, igualmente a Franco (2008a), para ela, esse saber é o que Tardif 

(2005) denominou de saber experiencial, porque na sua concepção “o saber pedagógico é o 

saber que o professor constrói no cotidiano de seu trabalho e que fundamenta sua ação 

docente [...]” (AZZI, 2007, p. 43). À parte a distinção conceitual no que tange às palavras 

“saber” e “conhecimento”, o importante é entender que a prática é um elemento 

imprescindível para a construção do saber docente experiencial desde que seja uma prática 

advinda da práxis social.  

 Ainda nesta discussão, teoria-prática, prática-teoria, Franco (2008a) afirma que 

atualmente uma preocupação dos formadores de docentes é saber “[...] como formar docentes 

que saibam mobilizar os conhecimentos pedagógicos na transformação de suas práticas e dos 

próprios saberes que vão sendo percebidos como ultrapassados ou inadequados para algumas 

situações” (FRANCO, 2008a, p. 141). A autora deixa implícito na sua fala o grau de 

importância que a prática reflexiva, uma característica peculiar do saber pedagógico, assume 

perante a transformação e evolução social por meio da ação docente, de sua prática – seu 

saber experiencial. 

 Para suprir essa carência, surge novamente a importância dos saberes experienciais, 

respaldados na práxis social, que necessitam de um conhecimento pedagógico prévio, para 

que atribua sentido à atividade docente e possa, assim, assumir um significado 

verdadeiramente transformador. Esse saber prévio (pedagógico) não é apenas aquele que o 

professor adquire em cursos de formação específica para esse fim, ele também advém das 

inúmeras experiências acadêmicas que o professor vivenciou na sua trajetória estudantil e 

profissional.  

Desse modo, o saber experiencial guarda estreita relação com o saber pedagógico, uma 

vez que este somente pode ser construído com a ação prática docente, ao mesmo tempo em 

que ela necessita dele para sua significação.  

Pela fundamentação teórica acima apresentada, podemos afirmar que o saber docente 

− os saberes pedagógicos, disciplinares, curriculares e experienciais − é um saber que exige 

do professor (no caso específico deste estudo, o professor universitário de administração) a 

busca constante da prática reflexiva em suas atividades educativas, com o propósito (intenção) 



118 
 

 
 
de conscientizar, socializar e transformar seus alunos em agentes partícipes da construção de 

uma sociedade mais justa e mais democrática. 

 

1.1.4 As práticas de ensino  

  

Nesta seção, analisamos, em sua dinamicidade, as várias relações existentes entre os 

saberes docentes – pedagógicos, disciplinares, curriculares e experienciais – e as modalidades 

de práticas de ensino, responsáveis pela mobilização desses saberes. No que se refere a essas 

práticas, trataremos das três categorias básicas consideradas por Tardif (2005): as práticas de 

ensino (educação) exercidas como arte; as práticas de ensino (educação) guiadas por valores; 

e as práticas de ensino (educação) como um processo contínuo de interação do sujeito 

(professores) e objeto (alunos). 

 

 

As Práticas de Ensino e os Saberes Docentes 

 

Depois de vivenciar todas as etapas de construção, identificação, significação, 

ressignificação e reflexão sobre seus saberes, o professor enfrenta outra desafiadora fase em 

sua carreira profissional: o momento de entrar numa sala de aula e pôr em prática (mobilizar) 

seus saberes docentes. Por mais que se tenha preparado para essa finalidade, o início da 

carreira docente será sempre um momento recheado de grandes desafios, principalmente para 

aqueles que não tiveram essa preparação. Tais desafios o acompanharão durante toda a sua 

trajetória profissional embora se manifestem de formas distintas, de acordo com cada fase de 

sua carreira, conforme tratado anteriormente. 

 Educar é uma tarefa extremamente desafiadora, porque não se resume a pôr em prática 

o que foi aprendido para quem precisa aprender. Educar consiste em formar o homem por 

meio de um triplo movimento: humanização, socialização e singularização. O aluno deve ser 

preparado para ser humano (humanização); sentir-se parte da sociedade em que vive 

(socialização); e ser alguém original, com ideias próprias, pensamentos e convicções 

(singularização). Cabe ao professor, com sua prática educativa, respaldada em seus saberes 

docentes, a responsabilidade de preparar cada aluno nesse triplo processo de formação, 

ficando a cargo do aluno a necessária vontade para que essa construção possa consolidar-se 

(CHARLOT, 2005).   
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 Para exercer seu ofício com base nessa compreensão, o professor deve estar ciente de 

que o cotidiano da atividade docente é extremamente dinâmico, complexo e desafiador, pois 

cada aluno, assim como cada ano, cada semestre, cada turma, cada aula, cada momento tem 

suas peculiaridades e isso exige dele práticas de ensino distintas, capazes de se adaptarem a 

todas essas situações − para a adequada mobilização de seus saberes docentes –, sem perder 

de vista o foco de seu papel como agente formador e transformador da realidade social.  

 Cunha (2008) enfatiza tal unicidade, dinamicidade e ligação direta com a prática ao 

compreender que “a docência é uma atividade complexa [...] Exige saberes específicos que 

têm um forte componente de construção na prática. Entretanto é uma prática que não se 

repete, é sempre única. Como tal exige capacidades para enfrentar situações não previstas” 

(CUNHA, 2008, p. 474).  

 Aqui a autora se aproxima mais da conceituação de saberes experienciais apresentada 

por Tarif (2005), uma vez que atribui à atividade docente a necessidade de incorporar saberes 

advindos da prática, mas uma prática extraída da própria atividade de ensino, que é única e 

exclusiva a cada contexto, momento e situação. Nesse sentido, Cunha (2008) destaca, ainda, 

que o professor precisa ter capacidade para enfrentar situações imprevisíveis, ou seja, deve 

estar preparado para lidar com situações do seu cotidiano escolar, mas um cotidiano (da 

prática docente) que está constantemente envolvido com situações que não se repetem, 

situações únicas, exclusivas e, por isso mesmo, não podem ser planejadas como se faz no 

contexto do saber curricular.  

Nessa preparação, o professor necessitará de seus saberes – os experienciais –, não só 

da prática, mas também de seus saberes disciplinares, para que possa enfrentar tais situações 

com segurança; necessitará ainda dos saberes curriculares, em que podem ser estabelecidos 

parâmetros sob os quais devem ser realizados os encontros acadêmicos, tais como 

organização e dinâmica das aulas, conteúdos, cronogramas, sistemas de avaliação, uma vez 

que, com essas projeções, os esforços exigidos para o bom enfrentamento das situações 

atípicas poderão ser minimizados.  

 Donato (2008), ao falar do caráter inovador do trabalho docente, colabora com o 

entendimento de unicidade de cada momento vivenciado pelo professor, porque as pessoas 

(alunos e professores) são diferentes, têm experiências e problemas diferentes, que se 

manifestam distintamente em momentos diversos também. Os ambientes onde exercem as 

atividades de ensino e aprendizagem também mudam, não são iguais. Para a autora, essas 

diferenças se configuram como fonte do aprendizado, não só para o aluno como também para 
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o próprio professor: “No hay dos cursos que sean iguales porque las personas y sus 

problemáticas son diferentes. Las facultades y las cátedras donde trabajan no son las mismas. 

Yo mismo voy aprendiendo con cada grupo.” (DONATO, 2008, p. 446).16  

 Podemos encontrar mais reforço nessa compreensão de singularidade da prática 

docente ao buscarmos para esse contexto o pensamento análogo apresentado pelo filósofo 

Heráclito de Éfeso: “nos mesmos rios entramos e não entramos, somos e não somos“, ou seja: 

é impossível entrar duas vezes no mesmo rio, pois as suas águas não são nunca as mesmas e 

nós não somos nunca os mesmos também (CHAUÍ, 2002, p. 81).   

 Tal peculiaridade da prática docente (um cotidiano “que não se repete” em sua 

essência) exige também a presença do saber pedagógico, porque, como já referido, sem a 

presença desse saber, a prática docente advinda apenas do saber experiencial, certamente, não 

contemplará o exercício da reflexão; poderá ser apenas uma prática não proposital; uma 

prática não formadora, não transformadora; uma prática sem fundamentação pedagógica, que 

pouco ou nada contribuirá para a práxis social.  

  Pimenta, ao se referir à importância da didática na formação e prática docente, vai 

mais adiante e destaca tal complexidade com a presença de outros importantes elementos em 

seu conteúdo, como ela mesma enunciou:  

 

[...] nas práticas docentes estão contidos elementos importantes, como a 
problematização, a intencionalidade para encontrar soluções, a 
experimentação metodológica, o enfrentamento de situações de ensino 
complexas, as tentativas mais radicais, mais ricas e mais sugestivas de uma 
didática inovadora, que ainda não está configurada teoricamente. 
(PIMENTA, 2007, p. 27). 

 

A autora traz em sua fala um relevante componente para a prática de ensino: a 

intencionalidade do professor na busca de soluções relativas às desafiantes situações 

vivenciadas em sala de aula. O cumprimento dessa intenção passa a exigir diversos elementos 

contemplados pelos saberes docentes considerados por Tardif (2005). Pimenta oferece 

também para a discussão outros elementos igualmente importantes: a experimentação 

metodológica e a procura por uma didática inovadora, características que podem ser 

especificamente supridas por meio dos saberes curriculares e aperfeiçoadas pelos saberes 

disciplinares e experienciais. Essa busca pelo aperfeiçoamento de suas práticas, mediante seus 

saberes, dá à prática docente maior dinamicidade, o que poderá aprimorar a capacidade do 

                                                 
16 “Não existem dois cursos iguais, porque as pessoas e seus problemas são diferentes. As Faculdades e as 

escolas onde trabalham não são as mesmas. Eu mesmo vou aprendendo com cada grupo.” (Tradução livre). 
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professor de enfrentar, com maior segurança e desenvoltura, as dificuldades práticas do seu 

ofício, já referidas.   

Ora, se a prática docente contém elementos que podem caracterizar a experimentação 

metodológica, a busca de uma didática inovadora, a intencionalidade resolutiva, podemos 

então reafirmar que ela contém, além de elementos típicos dos saberes curriculares, 

disciplinares e experienciais, a própria essência dos saberes pedagógicos. Mesmo que um 

professor não se dê conta quando ele procura identificar metodologias distintas (saberes 

curriculares) para mobilizar seus saberes, sejam disciplinares, sejam experienciais, e quando 

constrói sua prática para enfrentar as diversas e complexas situações de ensino, ele estará 

expressando um saber pedagógico latente; embora − quando se tratar de docentes sem 

formação pedagógica específica − esse saber não seja suficiente para o exercício 

pedagogicamente consciente de sua atividade, como ocorre com os docentes do ensino 

superior de administração em sua predominância e, em particular, dos professores da 

FCAP/UPE.  

Nesse sentido, vive o professor um duplo movimento de desafios a serem superados, 

pois a procura por uma didática inovadora também se configura como grande obstáculo a ser 

enfrentado e superado por esse profissional da educação. Mesmo que tenha um bom 

conhecimento, domínio e segurança no uso de seus saberes – os pedagógicos, curriculares, 

disciplinares e experienciais –, o professor precisa entender que a inovação exige a 

combinação de uma série de múltiplas e complexas variáveis que se antagonizam e se 

completam simultaneamente num movimento dinâmico e contínuo, que podem provocar 

dúvidas quanto ao que se deve dar prioridade, o que deve ser valorizado, o que deve ser 

aplicado; ou mesmo como encontrar um ponto de equilíbrio entre elementos-chave da prática 

educativa, que geralmente se apresentam dicotomizados, como bem definiu Röhr em relação 

às inovações: 

 

As inovações se materializam pelo conhecimento de formas alternativas de 
saberes e experiências, nas quais imbricam objetividade e subjetividade, 
senso comum e conhecimento científico, teoria e prática, cultura e natureza, 
afetividade e cognição, sujeito e objeto e outros tantos binômios, 
assimilando dicotomias e procurando gerar novos conhecimentos mediante 
novas práticas. (RÖHR, 2006, p. 491). 
 

Cabe ainda ressaltar que a prática de ensino, que é fortemente alimentada pelos 

saberes experienciais − embora não neguemos a presença dos demais saberes −, é uma prática 

que, pela própria dinamicidade, já destacada por Cunha (2008), está longe de ser 
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sistematizada por doutrinas ou teorias, como bem afirmou Tardif (2005) ao tratar desses 

saberes (experienciais). No entanto, quando Cunha (2008) diz que na prática de ensino há 

elementos relativos à busca de uma didática inovadora que ainda não está configurada 

teoricamente, suscita aqui certa esperança de que isso possa ocorrer, ou seja, teorizar uma 

didática inovadora em benefício de uma prática de ensino compatível com as complexas 

situações de ensino com as quais se depara o professor no cotidiano de sua profissão. Nesse 

ponto, percebemos a existência, na visão dessa autora, de uma contraposição ao pensamento 

de Tardif (2005), uma vez que, para o autor, a dinamicidade dos saberes experienciais que 

alimentam a prática docente torna a tarefa de teorizar tal prática difícil de realizar, e a visão de 

Tardif se aproxima mais da realidade.  

Como é possível, por exemplo, conceber doutrinas e teorias para uma atividade que se 

depara com situações tão distintas, complexas e dinâmicas como é a prática docente? Não 

parece ser uma tarefa fácil, visto que a prática docente (a prática de ensino), como bem 

conceituou Tardif: 

  

[...] se desenvolve num contexto de múltiplas interações que representam 
condicionantes diversos para a atuação do professor [...] os condicionantes 
aparecem relacionados a situações concretas que não são passíveis de 
definições acabadas e que exigem improvisação e habilidade pessoal, bem 
como a capacidade de enfrentar situações mais ou menos transitórias e 
variáveis. (TARDIF, 2005, p. 49).  
 

Nessas palavras de Tardif (2005) aparecem outras variáveis que reforçam o 

entendimento sobre a complexidade e dificuldade de se tentar teorizar a prática docente: 

improvisação e habilidade pessoal; situações transitórias e variáveis.  

Encontrar respostas para essas questões, em nossa compreensão, é o caminho para 

minimizar ou mesmo dirimir o distanciamento existente entre teoria e prática – teorizar a 

prática; praticar a teoria. 

 Quando retomamos o tema “teoria e prática”, nesse contexto em que tratamos das 

práticas docentes, faz-se necessário resgatar também nessa discussão o caráter interativo e 

complementar existente entre a prática docente e os saberes pedagógicos. Na visão de Franco:   

 

Os saberes pedagógicos são os saberes que fundamentam a práxis docente, 
ao mesmo tempo em que a prática docente será a expressão do saber 
pedagógico, uma vez que, a atividade docente é uma prática social, 
historicamente construída, que, no seu exercício, transforma os sujeitos pelos 
saberes que vão se constituindo, ao mesmo tempo em que os saberes são 
transformados pelos sujeitos dessa prática. (FRANCO, 2008a, p. 129). 
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Percebemos, na abordagem dessa autora, que há um ciclo de interação contínua, em 

que os saberes pedagógicos e a prática docente (de ensino) se apoiam mutuamente. Se os 

saberes pedagógicos fundamentam a prática docente, e se essa, por sua vez, expressa os 

saberes pedagógicos, então, o saber (teoria) e a prática, a prática e o saber (teoria) assumem 

igualdade de valor na atividade educativa docente e nesse movimento vão complementando-

se, existindo, tomando forma e sentido, e se construindo. Diante disso, a prática de ensino não 

pode abrir mão desses dois movimentos – teoria/prática; prática/teoria –, uma vez que: 

 

[...] o papel das teorias é o de iluminar e oferecer instrumentos e esquemas 
para análise e investigação, que permitam questionar as práticas e, ao mesmo 
tempo, pôr as próprias teorias em questionamentos, uma vez que são 
explicações sempre provisórias da realidade. (PIMENTA; ANASTASIOU, 
2005, p. 179).   

 

Segundo Franco (2006), é necessário que a própria pedagogia, a fim de que possa 

definitivamente contribuir para a prática educativa, não negue a importância de se tratar esses 

dois movimentos simultaneamente; sem receio de “misturar” esses dois conhecimentos, 

procurando atribuir igualdade de valor para a prática docente, ou seja: precisamos “[...] 

considerar a impossibilidade da prática sem teoria e da teoria sem prática e, a partir disso, 

assumir que seu papel será o de compreender essa ‘mistura’ [...]” (FRANCO, 2006, p. 41). 

Nessa mesma linha de raciocínio, cabem ainda as seguintes indagações: como 

poderíamos, por exemplo, compreender e aprimorar nossas práticas de ensino sem antes 

conseguirmos compreender os próprios fundamentos teóricos? Se tomarmos como referência 

o Curso Superior de Administração, poderíamos nos questionar: como um professor pode 

aprimorar os métodos de planejamento estratégico de uma instituição se não conseguir 

primeiro compreender a fundamentação teórica desse planejamento? Planejar por quê? 

Planejar para quê? Que conceitos existem sobre planejamento? Há um consenso conceitual 

entre os autores que tratam desse conhecimento? Ou será que há divergências entre eles? Se 

houver divergências, que conceito devemos tomar como referência?  

 Logo, para que um professor possa levantar e esclarecer esses questionamentos com 

segurança, de modo que consiga lidar conscientemente com um conhecimento específico da 

administração, necessário se faz a presença dos saberes pedagógicos. Tais saberes poderão 

facilitar o encontro de um significado, de uma razão, de um propósito para sua prática docente 

– nesse caso específico, para a mobilização do saber sobre o planejamento estratégico nas 

organizações – em que se exige a presença da prática reflexiva. 
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 Por outro lado, não podemos falar de saber pedagógico no vazio, porque somente por 

meio da ação docente é que produzimos seus saberes, inclusive os disciplinares (FRANCO, 

2008a). O saber pedagógico, portanto, necessita de um objeto para que possa tomar corpo, 

tomar vida: a prática docente. Sem esse objeto, o saber pedagógico perderia seu significado; 

não poderia fundamentar a práxis docente. Uma práxis que, ao transformar o objeto e o sujeito 

– aluno e professor – no processo de ensino-aprendizagem, visa também a “[...] transformação 

de uma realidade, a partir das necessidades práticas do homem social” (AZZI, 2007, p. 40). 

 Pimenta (1997) já afirmava que a atividade docente, em que devem estar presentes a 

teoria e a prática, é sempre práxis, porque a ação educativa envolve necessariamente uma 

intencionalidade, o conhecimento do objeto que se quer transformar (o aluno) e, a partir dele, 

a transformação da realidade social. Quase nesse mesmo sentido, Franco se expressa: “[...] 

toda prática educativa deve incorporar o mesmo sentido de práxis educativa, alertando que, na 

dimensão educativa, a prática deve ser vista sempre no sentido de práxis.” (FRANCO, 2008a, 

p. 80).  O que difere o pensamento dessas autoras é o fato de que, para a primeira, a prática de 

ensino já implica uma práxis; para a segunda, implica uma necessidade, e não uma 

característica própria da prática docente.  

 De fato, não podemos esperar que em toda prática de ensino esteja presente uma 

intencionalidade transformadora, pois nem todo professor tem essa consciência e se tiver, às 

vezes, não tem essa competência. Sendo uma característica típica ou uma necessidade, a 

práxis na atividade educativa implicará necessariamente a idealização consciente por parte do 

sujeito (o professor) que se propõe a formar, interferir e transformar a realidade em que vivem 

ele e o objeto de sua ação: o aluno (AZZI, 2007). 

Mesmo que um professor tenha intenção e competência para intervir na transformação 

social, nem sempre conseguiria exercer sua prática de ensino, como práxis educativa, porque 

existem também as próprias limitações das barreiras institucionais que podem impedir ou, no 

mínimo, restringir tal prática. Esse foi o entendimento de Imbert (2003) quando pôs em 

dúvida a verdadeira existência de espaços para que o sujeito dessa prática possa exercê-la com 

liberdade e autonomia no ambiente escolar:  

 

[...] distinguir práxis de prática permite uma demarcação do empreendimento 
pedagógico. Há ou não, lugar na escola para uma práxis? Ou será que, na 
maioria das vezes, são, sobretudo, simples práticas que nela se desenvolvem, 
ou seja, um fazer que ocupa tempo e o espaço, visa a um efeito, produz um 
objeto [...] e um sujeito-objeto [...] mas que em nenhum momento é portador 
de autonomia (IMBERT, 2003, p. 15).  
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 Por último, Franco (2008a), de maneira compatível com a visão demonstrada por 

Tardif (2005), ressalta que a atividade docente é uma prática social historicamente construída. 

Nessa linha de pensamento, a prática docente assume um caráter muito mais amplo, muito 

mais abrangente, por considerar o próprio significado de historicidade do professor como 

importante elemento contributivo da práxis social, seja essa entendida como atributo, seja 

mesmo como uma necessidade da prática docente. É algo que não se constrói apenas no 

âmbito da instituição de ensino superior, não é pontual; é algo que não se constrói apenas no 

cotidiano da prática de ensino; mas algo que vai construindo-se ao longo da vida do professor 

– é um reflexo da sua infância, da adolescência, da juventude, da fase adulta; na família, na 

escola, na sociedade de modo geral.  

 Reforçando esse sentido de historicidade na construção da prática docente, Araújo 

(2005) afirma que o exercício da atividade docente põe em cena aspectos da subjetividade dos 

sujeitos, uma vez que contempla o saber da pessoa do professor, que é fruto de toda uma 

experiência de vida, da sua relação com os alunos, seus colegas professores, com o próprio 

contexto institucional e social em que vive esse profissional; enfim, decorre de toda sua 

história de vida.     

 Assim sendo, a prática de ensino é uma atividade que implica a mobilização das 

quatro dimensões dos saberes apresentadas por Tardif (2005) – os saberes pedagógicos, 

disciplinares, curriculares e experienciais –, que estão imbricados entre si e permeiam toda 

uma conjugação de fatores sociais vivenciados ao longo da vida desse profissional do ensino: 

o professor. 

 

Modalidades das Práticas de Ensino 

 

Tardif e Lessard (2008), baseados nos estudos de Cuban (1993) realizados sobre a 

evolução das práticas de ensino, no período de 1890 a 1990 nos Estados Unidos, identificaram 

que a maioria dos professores ainda exerce as práticas de ensino, mais ou menos, da mesma 

maneira como o faziam seus predecessores há um século: com grande ênfase na experiência 

prática, com certa postura individualista e de maneira bastante improvisada (“artesanal”), ou 

seja:  

 

[...] o ensino, apesar das mudanças e reformas das últimas décadas, apesar 
das novas tendências atuais que se desenham, tem muita dificuldade em 
escapar às formas estabelecidas do trabalho docente: aprendizagem do ofício 
na prática; valorização da experiência [...] individualismo no ensino e logo 
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pouca colaboração entre os pares; pedagogia tradicional [...] uma espécie de 
ofício artesanal que sobrevive como pode no seio da grande indústria escolar 
da escola de massa. (TARDIF; LESSARD, 2008, p. 12-13). 

 

Essas características – a prática, o individualismo, a improvisação – que atribuem à 

prática de ensino certa singularidade na pessoa do professor justificam-se pelo fato de ser o 

professor uma pessoa e como tal, um sujeito que, apesar de necessitar da ajuda dos outros 

para a própria formação, bem como sua humanização e socialização, é dele a maior 

responsabilidade por esses processos, um traço marcante na originalidade de cada ser. O 

mesmo ocorre com o aluno, futuro professor, para quem – mesmo que necessite da 

interveniência de um sujeito detentor de conhecimento, o professor – nada pode ocorrer se 

não houver vontade, desejo e determinação da parte dele para a própria aprendizagem; uma 

atitude singular, como bem definiu Charlot:  

 

[...] É o sujeito que aprende (ninguém pode fazê-lo em seu lugar), mas ele só 
pode aprender pela mediação do outro (frente a frente ou indiretamente) 
participando de uma atividade [...] O professor não produz o saber no aluno, 
ele realiza alguma coisa (uma aula, a aplicação de um dispositivo de 
aprendizagem, etc.) para que o próprio aluno faça o que é essencial, o 
trabalho intelectual [...] É o mestre que tem o saber e o poder, mas é o aluno 
que detém a chave última do sucesso ou do fracasso do ato pedagógico. 
(CHARLOT, 2005, p. 45, 76-77). 

 

Tardif já tratava do importante papel que o aluno deve exercer perante a própria 

aprendizagem de modo que possa dar-se de maneira bem-sucedida:  

 

[...] embora possamos manter os alunos fisicamente numa sala de aula, não 
podemos obrigá-los a participar de um programa de ação comum orientado 
por finalidades de aprendizagem: é preciso que os alunos se associem, de 
uma maneira ou de outra, ao processo pedagógico em curso para que ele 
tenha alguma possibilidade de sucesso. (TARDIF, 2005, p. 167). 

  

Apesar das críticas apresentadas por Tardif e Lessard (2008) sobre as formas 

tradicionais das práticas de ensino, que, na essência, se mantiveram praticamente durante um 

século, Tardif, em 2005, destacou três modalidades dessas práticas, bastante distintas, que 

ainda estão muito presentes, mesmo imbricadas, na pessoa do professor pela ênfase na prática, 

na postura individualista e a improvisação. Tais modalidades foram assim denominadas:   

a) educação como arte; 

b) educação guiada por valores; 

c) educação como interação. 
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A Educação como Arte 

 

Na concepção de Tardif (2005, p. 160) a “arte de educar corresponde a uma atividade 

racional que não se fundamenta num saber rigoroso”, pelo contrário, aqui se faz presente a 

necessária capacidade de improvisação do professor – uma característica típica do artesão – 

que dela se utiliza como forma de se tornar flexível o suficiente para encontrar meios e 

práticas de ensino compatíveis com cada situação vivenciada no cotidiano de sua atividade 

educativa. Nessa perspectiva, o professor, assim como um artesão, é um sujeito possuidor de 

uma ideia geral sobre os objetivos que pretende atingir entre seus alunos; é alguém detentor 

de um saber, adquirido ao longo de sua vida pessoal, acadêmica e profissional; que exerce 

suas práticas de ensino com base na “tradição” das diversas “maneiras de fazer” de seus 

antigos professores, bem como de suas habilidades pessoais, fruto do exercício de seus 

saberes experienciais (TARDIF, 2005). 

Desse modo, o professor é alguém que sabe explorar adequadamente o lúdico em sua 

metodologia de ensino, que certamente assumirá diversas formas de acordo com cada 

encontro acadêmico no ambiente escolar. Sabe ainda avaliar seus alunos pelas situações 

contingenciais, as mais diversas possíveis, sem que, para isso, seja necessário estabelecer um 

rigoroso plano de trabalho, orientador às suas práticas de ensino – elementos típicos dos 

saberes curriculares –, uma vez que a avaliação não deve ser encarada como um momento 

estanque e descontextualizado da dinâmica realidade em que vivem o sujeito e o objeto da 

ação educativa (CUNHA, 2005). Nessa modalidade de prática de ensino, percebe-se 

claramente a predominante influência dos saberes experienciais, embora se reconheça também 

a presença dos saberes curriculares, que devem ser estabelecidos de maneira previamente 

flexível de modo a adequar-se às características igualmente flexíveis de um artesão.  

Para os gregos, a criança era um ser em processo, portanto, um ser inacabado, cujo 

acabamento somente se daria na fase adulta. Na atividade docente, é preciso ter o 

entendimento de que os alunos – crianças, adolescentes e adultos – também são seres em 

processo, seres inacabados, mas que nunca chegarão à fase “adulta” (na concepção grega), 

pois serão sempre seres em fase de acabamento e, como tal, necessitam de uma abordagem de 

ensino adaptável a cada fase, a cada momento, a cada situação – a educação como arte. Nela 

se faz necessária a busca de práticas de ensino inovadoras, conforme referido por Pimenta 

(2007). 
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Nessa modalidade de ensino, os saberes curriculares, embora exijam flexibilidade no 

seu estabelecimento, para que possam instrumentalizar adequadamente o professor, passam a 

exigir rigor metodológico de modo a assegurar o bom desempenho da atividade docente, sem 

perder o foco proposital da ação educativa, aspecto contemplado nos objetivos da disciplina, 

formalmente expresso em um instrumento curricular. Assim, o professor, ainda que atue como 

um artesão, poderá ser capaz de enfrentar situações complexas, não previstas, não rotineiras, 

sem perder de vista os objetivos que devem nortear o direcionamento de sua disciplina – 

técnico, político, cultural, social. 

Essa modalidade educativa, à parte seu caráter flexível, deve levar o aluno e o próprio 

professor à prática reflexiva sobre o que se aprende e o que se constrói; deve ser realizada de 

maneira propositiva, buscando a transformação do objeto da ação educativa (o aluno), do 

sujeito desse processo (o professor) e da própria realidade em que vivem o sujeito e o objeto. 

Desse modo, em sua construção, deverá contemplar também os saberes pedagógicos. 

 

A Educação Guiada por Valores 

 

A educação, enquanto guiada por valores, refere-se a uma prática educativa que 

mobiliza duas formas de ação:  

 

[...] por um lado ela é uma ação guiada por normas e interesses que se 
transformam em finalidades educativas; por outro, é uma técnica e 
instrumental que busca se basear num conhecimento objetivo (por exemplo, 
as leis da aprendizagem, uma ciência do comportamento, etc.) e num 
contexto axiologicamente neutro dos fenômenos educacionais. (TARDIF, 
2005, p. 163).  
 

Na primeira forma, guiada por normas e interesses, a prática educativa (prática de 

ensino) exige do professor conhecimento e domínio sobre valores, regras, regulamentos – 

estabelecidos pelas instituições de ensino, pelas entidades governamentais e pela sociedade de 

modo geral – capazes de nortear sua atividade de ensino. O que ocorre, na verdade, é que o 

professor, ao agir em sua prática educativa, conscientemente ou não, estará sempre se 

baseando: 

 

[...] em vários tipos de juízo para estruturar e orientar sua atividade 
profissional [...] valores morais ou em normas sociais [...] tradições 
escolares, pedagógicas e profissionais [...] Como qualquer outro ator 
humano, o professor sabe o que faz até um certo ponto, mas não é 



129 
 

 
 

necessariamente consciente de tudo o que faz no momento em que faz. 
(TARDIF, 2005, p. 210). 
 

Ao professor, no entanto, não basta apenas o conhecimento e o domínio de tais 

normas, é preciso que saiba o propósito e as circunstâncias em que desenvolve seu ofício; que 

saiba também sob quais interesses e propósitos políticos, sociais e culturais estão alicerçados 

tais valores, regras e regulamentos, pois, se assim não agir, não poderá exercitar uma postura 

reflexiva, intencional e transformadora entre os alunos na atividade de ensino, requisitos 

contemplados pelos saberes pedagógicos.  

Exercendo o ofício com essa consciência, o professor poderá contribuir para uma nova 

concepção sobre o que é o ensino e o que é a aprendizagem, de modo a promover, 

reflexivamente, mudanças de atitude nos alunos, como parecem fazer os professores 

pesquisados por Cunha quando tratou do tema “o professor universitário na transição de 

paradigmas”, constatando: 

 

O que os professores estão procurando fazer é alterar a concepção do aluno 
sobre o que é aprender (na perspectiva de uma nova relação com o 
conhecimento) e as suas próprias idéias sobre o que é ensinar, na medida em 
que elas implicam também novas atitudes. (CUNHA, 2005, p. 60). 

 

 Essa busca de novas atitudes do aluno e do próprio professor vai respaldar-se 

exatamente nas normas e interesses estabelecidos, formal ou informalmente, por diversos 

segmentos da sociedade. Nesse contexto, as normas serão incorporadas pelos saberes 

curriculares – que tratam também das regras de funcionamento da disciplina – e pelos saberes 

experienciais e pedagógicos, em que podemos observar influências sob o modo de pensar e 

agir do professor. 

Na segunda forma – sob o guia de um conhecimento objetivo –, o professor encontrará 

suporte no que Tardif (2005) denominou de saberes disciplinares. Trata-se da busca de 

conhecimentos científicos norteadores da ação docente (prática de ensino), tais como teorias e 

leis da aprendizagem, teorias de ensino sobre a educação, sobre a natureza comportamental do 

ser humano (os alunos), sobre a pedagogia. Um bom exemplo dessa modalidade são os 

estudos de caso que procuram descrever situações reais do mercado, de conhecimento ou 

mesmo vivenciados pelos professores; são situações-problema verificadas num determinado 

contexto, compatíveis com conhecimentos aportados em sua disciplina (GIL, 2006).  

Isso exige, além do domínio de conteúdo teórico, o bom domínio da realidade prática a 

ser trazida para a sala de aula – os saberes experienciais. Essa aproximação da experiência 
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prática, advinda da realidade fora do ambiente escolar, favorece a elevação do domínio 

teórico por parte do professor e do próprio aluno, porque ambos terão um referencial prático 

para ser avaliado de acordo com as concepções teóricas de dada disciplina – atribuindo 

sentido de valor ao teórico e ao prático simultaneamente. Essa foi uma das conclusões a que 

chegou Cunha quando da sua pesquisa sobre “o bom professor”. Nela, muitos dos professores 

pesquisados afirmaram que o domínio do conteúdo teórico: 

 
[...] está bastante relacionado com a prática profissional fora da escola ou da 
universidade, pois é ela que define a possibilidade de relacionar a matéria de 
ensino com a vida prática. Ajuda ainda a dar exemplos e favorece a maior 
instrumentalização do aluno para trabalhar com a realidade. (CUNHA, 
2006a, p. 128).  

 

Apesar do valor aqui aportado à prática, para que possa dar mais sentido e visibilidade 

ao saber disciplinar, nessa modalidade educativa, não podemos deixar de registrar que a 

prática sem um referencial teórico não é suficiente para atribuir a essa prática o verdadeiro 

sentido de práxis. Assim, bem conceituou Franco sobre o valor da teoria na sustentação de 

uma prática transformadora, ou seja:  

 

A prática educativa pode existir sem o fundamento da prática pedagógica; 
existirá de forma espontaneísta, fragmentada, às vezes até produtiva, outras 
vezes não. Aquilo que transforma um prática educativa em uma prática 
compromissada (práxis), intencional, relevante será o filtro e a ação dos 
saberes pedagógicos, transformados pedagogicamente em conhecimentos. 
(FRANCO, 2006, p. 31). 

 

 Nessa modalidade educativa, portanto, os saberes pedagógicos também configuram 

seu valor, pois, ao buscar tais conhecimentos científicos, o professor deve ter um propósito 

claramente definido; para tanto, necessitará da prática reflexiva sobre quais conhecimentos 

deve buscar e como utilizá-los na mobilização de seus saberes docentes de modo a contribuir 

para a construção e transformação da realidade em que vivem ele (o professor), os alunos e a 

sociedade. 

 

A Educação como Interação 

 

  Por fim, a prática de ensino pode ser exercida por meio de uma educação 

compreendida num contexto de contínuo esforço de interação. Nela, o professor deixa de 

ensinar e passa a assumir uma função bem mais nobre para seu ofício: a de facilitador da 
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aprendizagem, como bem definiu Rogers (1986, p. 125): “[...] ensinar é uma atividade 

relativamente sem importância e vastamente supervalorizada [...] o professor deve, ao 

contrário, se transformar em facilitador da aprendizagem.”  

Essa prática educativa encontra ressonância em várias teorias – campos disciplinares – 

como o simbolismo interacionista, etnometodologia, as teorias da comunicação, da 

racionalidade, entre outras. Quando nos reportamos à educação, devemos ter a clareza de que 

estamos lidando com um semelhante, e não com coisas, objetos ou animais, com o que 

podemos manter apenas uma relação, e não uma interação, ou seja, um contato que ocorre em 

direção única: do homem às coisas; do homem aos objetos; do homem aos animais. Educar é 

diferente! Educar exige interação – professor-aluno; aluno-professor –, em que cabe ao 

professor a responsabilidade de instigar constantemente a prática de relações interativas com 

(e entre) os alunos. Para Tardif (2005), o conceito de interação engloba uma vastíssima lista 

de distintas atividades. No ponto de vista histórico: 

 

[...] vai de Marx, Durkheim e Weber aos teóricos contemporâneos da ação 
como Parsons, Goffman, Garfinkel, Sh�ts, Arendt e Habermas [...] se refere 
a toda forma de atividade na qual seres humanos agem em função uns dos 
outros [...] em função dos comportamentos dos outros. (TARDIF, 2005, p. 
166).   

 

Nesse sentido, cabe ao professor a responsabilidade de estimular seus alunos a 

interagir com ele (o professor) e com eles (os colegas), de modo que possam elevar o nível de 

aprendizagem e de produção de novos conhecimentos. Na verdade, “[...] ensinar é entrar 

numa sala de aula e colocar-se diante de um grupo de alunos, esforçando-se para estabelecer 

relações e desencadear com eles um processo de formação mediado por uma grande variedade 

de interações” (TARDIF, 2005, p. 167). 

Para que um professor possa interagir com seus alunos de maneira consciente e 

proposital, necessitará assumir uma postura de flexibilidade, humildade e muita atenção. Deve 

ser capaz de compreender que o processo de ensino-aprendizagem precisa ser exercido em 

sentido de mão dupla, porque, aqui, o professor também é aprendiz. Nessa modalidade 

educativa (da interação), as barreiras da hierarquia professor-aluno devem ser desmontadas e 

isso exigirá do professor e do aluno práticas reflexivas constantes sobre o papel e a 

responsabilidade de ambos na compreensão e construção do conhecimento; na compreensão e 

construção de uma sociedade mais justa e democrática, conforme já referido. 
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Para ilustrar o que ocorre na prática quando se adota uma postura educativa por meio 

da modalidade interação, trazemos para esse contexto uma experiência vivenciada na 

Pontifícia Universidade Católica (PUC) de Campinas, em 2005, na ocasião da implantação do 

Projeto Acompanhamento Acadêmico do Aluno em seu curso de graduação.17 Dessa 

experiência, Balzan conclui:  

 
[...] não é possível continuar com o processo atual vigente na absoluta 
maioria das situações de ensino e aprendizagem que têm lugar nos cursos e 
programas de todas as áreas nesse nível de educação. Situações que têm, 
como exemplo mais comum, o professor falando para uma classe de alunos 
que anotam aquilo que ele diz com os olhares voltados para as provas nas 
quais serão cobrados exatamente por aquilo que foi dito e retido na mente. 
(BALZAN, 2008, p. 553). 
 

Para quebrar esse paradigma dominante da postura docente, o projeto proporcionou 

algo muito valorizado pelos alunos: a substituição das tradicionais “mesinhas” enfileiradas, 

por uma formação em que professores e alunos ficam sentados em semicírculos, ou se 

movimentando pelas salas, executando suas tarefas, elaborando suas sínteses pelas temáticas 

ali tratadas. Nesse ambiente, os problemas pessoais e de grupos são expostos e discutidos por 

todos. Desse modo, os alunos se veem acolhidos e valorizados, e a timidez, comum em alguns 

alunos, vai cedendo espaço para as relações de afinidade e empatia numa demonstração de 

verdadeira interação. Esse processo experiencial é muito rico, porque, com ele, o professor 

deixa de dar aulas e passa a construí-las com seus alunos.  

Nas pesquisas de Cunha (2005) sobre o professor universitário, constatou-se 

semelhante situação. A autora observou que os professores investigados, ao adotarem novas 

formas de relação e interação com os alunos, semelhantes às ocorridas na PUC de Campinas, 

acabam por proporcionar maior aceitação, respeito e valorização daquilo que o aluno traz para 

a sala de aula, servindo como fonte irrefutável de estímulo à sua participação – refletindo, 

levantando hipóteses, elaborando sínteses.  

Mais adiante, em novas pesquisas, a autora reforça suas conclusões acerca da 

importância que as práticas interativas assumem na prática docente: 

 

Verifiquei que a movimentação que o professor faz no espaço de ensino 
torna mais constante a participação dos alunos e dá ao professor condições 
de verificar o nível de atenção de seus interlocutores. Quando o professor 

                                                 
17 O projeto foi implantado no segundo semestre de 2005 como Projeto Piloto, tendo sequência em 2006 (Fases I 

e II) e em 2007 (Fases I, II e III). 
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chega perto do aluno, quando o chama pelo próprio nome, há uma interação 
que faz o aluno se sentir sujeito do ato de aprender. (CUNHA, 2006a, p. 
144). 

 

 O que Balzan (2008) concluiu sobre sua pesquisa, iniciada em 2005, já observado por 

Cunha (2005; 2006a), também fora identificado por Cordeiro (2006), quando em sua tese de 

doutorado percebeu que os professores, ao procurarem novas formas de mobilização dos 

saberes, por essa modalidade de ensino – enquanto interação –, acabam por se afastar daquilo 

que lhes é ensinado durante seu curso de formação específica, ou seja: “[...] os professores em 

sala de aula não recorrem efetivamente às prescrições didático-metodológicas de natureza 

instrumental, mas mobilizam, na interação com os alunos, muitos saberes que fazem parte 

dessa cultura docente.” (CORDEIRO, 2006, p. 83). Essa prática de ensino, portanto, 

configura-se como um importante mecanismo inovador que, de certo modo, rompe com as 

práticas tradicionais de ensino, em que o professor é o centro das atenções, a fonte do saber, e 

o aluno apenas um objeto passivo que deve aprender aquilo que lhe é ensinado por seus 

mestres. 

 Nessa mesma direção investigativa, Pereira (2008), em pesquisa realizada entre 

professores do Curso de Administração da UFPE, constatou que quando os professores 

consideram o aluno como centro do processo ensino-aprendizagem, os conhecimentos válidos 

não fluem somente dos seus saberes (do professor), fluem também do respeito, da aceitação e 

valorização daquilo que o aluno traz para a sala de aula, por parte de quem exerce o papel 

condutor desse processo – na modalidade interação. 

Essa importante maneira de agir na mobilização dos seus saberes, em que estão 

presentes diversas formas de interação personalizada, exige do professor um profundo e 

constante investimento “[...] tanto do ponto de vista afetivo como cognitivo, nas relações 

humanas com os alunos [...] um professor não pode somente ‘fazer seu trabalho’, ele deve 

também empenhar e investir nesse trabalho o que ele mesmo é como pessoa” (TARDIF, 2005, 

p. 141). Reforçando as afirmações do autor, Rocha (2008) eleva o grau de importância desse 

profissional perante outras profissões; diz que os saberes mobilizados por um professor são 

bastante distintos, complexos e desafiadores, por demandarem simultaneamente uma variada 

gama de conhecimentos, habilidades e competências desse sujeito, pois o seu saber difere 

“[...] do saber de um advogado, médico, engenheiro, ou qualquer outro ofício que não exija do 

profissional articular elementos do contexto social, político, emocional, afetivo e cognitivo, 

todos numa mesma hora e com diferentes formas de recebê-los, compreendê-los e assimilá-

los” (ROCHA, 2008, p. 142).  
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Após dialogarmos com as bases conceituais dos diferentes autores que tratam essas 

três formas de prática docente, verificamos que educar só na modalidade “arte” é atribuir à 

prática docente apenas um caráter de improvisação. Educar guiado só por valores é limitar a 

prática docente (de ensino) à mobilização predominante dos saberes curriculares e 

disciplinares, responsáveis pelas normas, regras, regulamentos, métodos; e pelo aporte de 

outras áreas de conhecimento ligadas ao comportamento humano respectivamente.  

Por outro lado, educar interagindo com os alunos é saber mobilizar os saberes 

pedagógicos articulados com os saberes experienciais. Tal prática exige do professor grande 

esforço para associar seus saberes teóricos (pedagógicos) e seus saberes práticos 

(experienciais), tendo como suporte os saberes disciplinares e curriculares, direcionando-os à 

ação e construção de outros saberes. Dessa capacidade de articulação e mobilização – teoria-

prática; prática-teoria –, nasce o que podemos denominar verdadeiramente de saberes 

pedagógicos, isto é: “[...] a capacidade de articular o aparato teórico-prático, a capacidade de 

mobilizá-lo na condição presente, a capacidade de organizar novos saberes a partir da prática, 

essas capacidades em conjunto, estruturam aquilo que chamo de saberes pedagógicos.” 

(FRANCO, 2008, p. 135).  

Desse modo, a prática docente – a mobilização dos saberes docentes – será capaz de 

contribuir verdadeiramente para a transformação do homem e da sociedade com a formação 

do profissional cidadão. 
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CAPÍTULO 2 

 

FUNDAMENTAÇÃO METODOLÓGICA 

 

2.1 FUNDAMENTOS E CAMINHOS METODOLÓGICOS DA PESQUISA 

 

Neste capítulo, trataremos da fundamentação metodológica do estudo, procurando: 

explicitar a pesquisa qualitativa; delimitar e especificar o problema da pesquisa, o objeto de 

estudo, os objetivos geral e específicos, a população e amostras a serem investigadas; 

demonstrar a elaboração e descrição dos instrumentos utilizados na coleta de dados 

(APÊNDICE  C); a forma de organização e estruturação dos dados coletados, contemplando a 

revisão bibliográfica, bem como o processo de análise dos dados e confrontação com o 

referencial teórico.  

 

2.2 EXPLICITANDO A PESQUISA QUALITATIVA  

 

 Neste estudo, trabalhamos com os fundamentos da pesquisa qualitativa. Sua escolha 

motivou-se pelas amplas possibilidades que essa modalidade oferece ao pesquisador no 

estabelecimento de uma comunicação mais aberta com o campo de investigação e seus 

sujeitos, permitindo a contemplação da sua subjetividade, da mesma forma daqueles que estão 

sendo investigados, diferentemente dos modelos quantitativos que procuram isolar ao máximo 

essa comunicação. Tal flexibilidade proporcionou uma abordagem mais ampla durante todo o 

processo investigativo, por ter considerado, além de aspectos relativos à subjetividade, os 

sentimentos, atitudes, posturas, entre outras características do objeto deste estudo (o 

professor) e do próprio sujeito desta investigação (o pesquisador).   
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 Para esse entendimento e escolha do método utilizado, recorremos a Flick que salienta 

a importância da reflexividade para o pesquisador ao adotar a pesquisa qualitativa em suas 

investigações: 

[...] de modo diferente da pesquisa quantitativa, os métodos qualitativos 
consideram a comunicação do pesquisador com o campo e seus membros 
como parte explícita da produção de conhecimento, ao invés de excluí-los ao 
máximo como uma variável intermédia. As subjetividades do pesquisador e 
daqueles que estão sendo estudados são parte do processo de pesquisa. As 
reflexões dos pesquisadores sobre suas ações e observações no campo, suas 
impressões, irritações, sentimentos, e assim por diante, tornam-se dados em 
si mesmos, constituindo parte da interpretação, sendo documentadas em 
diários de pesquisas ou em protocolos de contexto. (FLICK, 2004, p. 22).   
 

 Outro importante aspecto que serviu de estímulo e apoio para elegermos essa 

modalidade de pesquisa (qualitativa), na realização da coleta e análise de dados do campo 

investigativo, ocorreu por reconhecermos sua relevância no campo das ciências sociais, que 

contempla a área da Educação. Nesse campo disciplinar, elementos como o caráter pessoal e 

temporal dos atores envolvidos na investigação (sujeito e objeto) são amplamente valorizados: 

 

A pesquisa qualitativa é orientada para a análise de casos concretos em sua 
particularidade temporal e local, partindo das expressões e atividades das 
pessoas em seus contextos locais. Portanto, a pesquisa qualitativa está em 
condições de traçar caminhos para a psicologia e as ciências sociais 
concretizarem as tendências mencionadas por Toulmin (1990), de 
transformá-las em programas de pesquisa e de manter a flexibilidade 
necessária em relação a seus objetivos e tarefas. (FLICK, 2004, p. 28-29).18 

 

Apesar de seus benefícios, a pesquisa qualitativa exigiu atenção redobrada e adoção de 

medidas visando “neutralizar” os riscos inerentes à sua aplicação. Uma dessas medidas foi 

exatamente o aprofundamento da revisão bibliográfica, mais adiante comentada. Deslandes et 

al. (1994) apontavam esses riscos quando tratou dos três obstáculos básicos, apresentados por 

Minayo (1992), para uma análise eficiente nessa modalidade de pesquisa que poderiam, se 

não considerados, ter comprometido o nível de cientificidade do estudo: 

 

                                                 
18 Selhorst Júnior (2008, p. 25) descreve as tendências apontadas por Toulmin (1990): “- o retorno ao oral, que se 

manifesta em tendência na formulação de teorias e na realização de estudos empíricos em filosofia, lingüística, 
literatura e ciências sociais, em narrativas, linguagem e comunicação; - o retorno ao particular, que se 
manifesta na formulação de teorias e na realização de estudos empíricos [...]; - o retorno ao local, que encontra 
sua expressão no estudo de sistemas do conhecimento, práticas e experiências, novamente no contexto 
daquelas tradições e formas de vida (locais) nas quais estão fixados [...]; - o retorno ao oportuno, manifesto na 
necessidade de dispor os problemas a serem estudados e as soluções a serem desenvolvidas dentro de seu 
contexto temporal ou histórico, e de descrevê-los neste contexto e explicá-los a partir dele.”     
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[...] o primeiro diz respeito à ilusão do pesquisador em ver as conclusões, à 
primeira vista, como ‘transparentes’ [...] Quanto maior for a familiaridade 
que o pesquisador tenha em relação àquilo que ele está pesquisando, maior 
poderá ser a sua ilusão de que os resultados sejam óbvios numa primeira 
visão.O segundo obstáculo se refere ao fato de o pesquisador se envolver 
tanto com os métodos e as técnicas a ponto de esquecer os significados 
presentes em seus dados. Por último, o terceiro obstáculo para uma análise 
mais rica da pesquisa qualitativa relaciona-se à dificuldade que o 
pesquisador pode ter em articular as conclusões que surgem dos dados 
concretos com conhecimentos mais amplos ou mais abstratos. Esse fato pode 
produzir um distanciamento entre a fundamentação teórica e a prática da 
pesquisa. (DESLANDES et al., 1994, p. 68-69). 

 

Cientes dessas possíveis barreiras apontadas por Minayo, primeiramente procuramos 

aprofundar na revisão bibliográfica não apenas a literatura relativa aos fundamentos teóricos 

do estudo, mas os metodológicos também. A partir do momento em que nos sentimos mais 

municiados e seguros, no ponto de vista da metodologia empregada, conseguimos assumir 

uma postura de maior neutralidade durante a realização das entrevistas semiestruturadas e, 

principalmente, na observação participante. Desse modo, encaramos aqueles momentos 

apenas como integrantes da fase de levantamento, e não de análise ou de conclusões que 

ocorreriam posteriormente.  

Para evitar o envolvimento excessivo com as técnicas e os métodos empregados, 

fizemos numa única folha de papel a síntese do estudo, contemplando: o tema central; seu 

objeto de estudo; o problema; e os objetivos geral e específicos. A folha foi mantida sempre 

presente a cada fase do estudo de modo a não se perder o foco da investigação. Assim, os 

dados coletados em campo, que serviram para elucidar o “problema” e cumprir os propósitos, 

puderam ser sempre valorizados. 

Durante a fase de análise e posteriores conclusões, fundamentamo-nos no referencial 

teórico levantado inicialmente e mais adiante revisado, de modo a não distanciar os dados 

coletados em campo da base teórica correspondente. O que fizemos, na realidade, foi analisar 

os dados de campo à luz da fundamentação teórica existente sobre o tema em questão – 

saberes docentes e práticas de ensino no nível superior.  

 

2.3 DELIMITANDO O PROBLEMA 

 

 O problema de uma pesquisa precisa ser objetivamente delimitado de modo a 

viabilizar sua investigação com base nos instrumentos e métodos previamente definidos. 
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Nesse sentido, Boaventura, ao se reportar ao problema de uma pesquisa, afirma: “[...] é 

essencial fornecer uma idéia clara, precisa e delimitada do tema [...] o problema deve ser 

delimitado a uma dimensão viável: a delimitação do problema guarda estreita relação com os 

meios disponíveis para a investigação.” (BOAVENTURA, 2004, p. 37-38). 

Com esse entendimento, procuramos definir o problema com clareza, tendo como foco 

a abrangência da experiência na área de atuação profissional (curso superior de graduação em 

administração) na instituição onde os professores exercem as atividades de ensino há mais de 

duas décadas. Por ser um estudo de interesse da própria instituição, definida como campo 

investigativo deste projeto, foi possível estabelecer uma boa ligação entre o problema e a 

disponibilidade de meios que viabilizaram seu desenvolvimento – recursos legais, 

institucionais, financeiros, acadêmicos.  

 O problema da pesquisa deve ser formulado interrogativamente a fim de facilitar sua 

identificação. Essa afirmativa encontra respaldo na visão de Deslandes et al. (1994, p. 38), 

que destaca que uma das formas mais plausíveis de formular o problema de uma investigação 

foi apontada por Gil (2002, p. 26), para quem o problema “[...] deve ser formulado como 

pergunta”. 

 Minayo admite essa possibilidade e acrescenta que tal indagação deve partir do 

interesse pessoal do investigador, além de contemplar questões de natureza lógica e 

sociológica: “[...] o objeto é geralmente colocado em forma de pergunta – é uma questão – e 

se vincula a descobertas anteriores e a indagações provenientes de múltiplos interesses (de 

ordem pessoal, lógica ou sociológica).” (MINAYO, 2006, p. 183). De acordo com a autora, 

destaca-se uma variável que chama a atenção pela dificuldade de proporcionar a qualquer 

tentativa de um pesquisador manter total neutralidade durante sua investigação: o componente 

“interesse pessoal”. Compartilhamos esse pensamento, porque, ao definir o objeto de estudo, 

inevitavelmente o pesquisador trará no bojo de sua proposição questões de ordem pessoal 

(dele e daqueles que demonstrarem interesse em colaborar com o estudo), sobretudo quando 

se trata de uma investigação no campo da ciência da educação.  

 Mesmo assim, é possível atribuir certo nível de cientificidade a essa tarefa por se 

entender que o problema “[...] é o núcleo do tema [...], é uma questão ainda não resolvida ou 

resolvível que permite abordagem metodológica no encaminhamento de solução” 

(BOAVENTURA, 2004, p. 37). Se o problema consiste numa questão cuja solução permite a 

utilização de uma abordagem metodológica específica, seu desenvolvimento pode assumir 

uma conotação científica, mesmo que essa cientificidade apresente suas limitações, sobretudo 
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na área das Ciências Sociais, em que a subjetividade dos sujeitos – atores e autores – faz-se 

significativamente presente. 

 Para Kerlinger (1979, p. 31-33), numa visão mais abrangente e de cunho também 

científico, “[...] um problema científico é uma questão que mostra uma situação, necessitando 

de discussão, investigação, decisão e solução”. Ao trazermos para esta discussão a 

contribuição desse autor, estamos atribuindo ao problema um caráter científico, cuja solução 

passa a exigir, além de uma metodologia própria, a abertura de um debate em torno da busca 

de soluções para uma situação (problema) que precisa ser investigada tendo como referência 

um objeto previamente definido. 

Diante das justificativas apresentadas neste estudo, intitulado “Os Saberes Docentes 

Construídos pelos Professores e as Práticas de Ensino no Curso Superior de Administração da 

FCAP/UPE”, o respectivo objeto de estudo – mais adiante demonstrado – e, considerando as 

falas dos autores acima, o problema deste estudo se explicita por meio das seguintes questões:    

a) Como os professores iniciaram as atividades de ensino e de que maneira 

compreendem as atividades na FCAP/UPE em relação às outras atividades 

profissionais exercidas fora dessa instituição? 

b) Como os profissionais da FCAP/UPE construíram os saberes docentes, 

considerando que a formação universitária (de graduação) não contemplou o campo 

específico da formação pedagógica? 

c) Quais são os saberes docentes dos professores que atuam no campo disciplinar 

específico das ciências da administração? 

d) Como esses professores, sem formação específica para a atividade do ensino 

superior, mobilizam seus saberes docentes na formação de seus alunos, futuros 

profissionais de administração? 

Ao apresentarmos essas questões, esperamos contribuir para o estabelecimento de um 

debate que extrapola o nível de interesse pessoal, pois o assunto está além do interesse 

institucional e de toda uma categoria profissional – professores do ensino superior de 

administração e seus alunos –, sendo de interesse social também. Um debate que exigirá, para 

sua construção e mobilização, a definição de uma metodologia específica, mais adiante 

detalhada, aportando ao estudo um caráter de ordem científica. 
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2.4 DEFINIÇÃO DO OBJETO DE ESTUDO 

 

Com o propósito de cumprir os objetivos estabelecidos deste estudo, procuramos 

inicialmente fazer alguns recortes da realidade investigada por meio da definição de quatro 

categorias entre si correlacionadas. Nesse sentido, conforme definiram Deslandes et al. (1994, 

p. 34), o que fizemos, na verdade, foi mapear “[...] de forma sistemática um conjunto de 

recortes [...] definindo uma cartografia de escolhas para abordar a realidade [...]”, que 

permitiu especificar, com clareza, o que pretendíamos analisar no campo investigativo por 

meio de um objeto de estudo precisamente definido. Tais categorias facilitaram a 

caracterização do objeto de estudo, extraído do campo do ensino superior em administração, 

apresentado na justificativa deste estudo e analisado à luz do referencial teórico considerado. 

Para tanto, definimos as seguintes categorias já tratadas na fundamentação teórica: 

a) a profissão professor; 

b) a formação docente; 

c) os saberes docentes;  

d) as práticas de ensino. 

 Elegemos essas categorias para dar suporte às investigações sobre o objeto de estudo 

pela necessidade de compreender como os professores da FCAP/UPE encaram o exercício da 

sua profissão professor, sendo, na maioria, profissionais que exercem outras atividades (não 

docentes).  

 Por outro lado, precisávamos compreender como foi construída a formação 

(preparação) para o magistério superior desses professores, responsáveis pela formação de 

dezenas de profissionais de administração, cuja graduação não contemplou a formação 

pedagógica.  

 Quanto à terceira e à quarta categorias, o propósito foi identificar, especificamente, 

quais são os saberes docentes desses professores e como eles os têm posto em prática em suas 

atividades de ensino.  

Temos a consciência de que, por mais exaustiva que tenha sido a base teórica da 

pesquisa, bem como a coleta dos dados empíricos, jamais chegaríamos a um conhecimento 

sobre o objeto de estudo sem termos percorrido esse caminho, embora saibamos que todo 

conhecimento é provisório mesmo que tenha sido definido com certa clareza e objetividade. 

Nesse sentido o objeto será “[...] sempre uma ‘representação’ sob determinado ponto de vista, 

em que o investigador, ao seu modo, busca reproduzir o real” (MINAYO, 2006, p. 173).  
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 Desse modo, conscientes das limitações, procuramos apenas encontrar um 

conhecimento que pudesse aproximar-se, o máximo possível, da realidade que permeia o 

objeto de estudo, com a identificação e análise das quatro categorias – profissão, formação, 

saberes e práticas de ensino à luz do referencial teórico apresentado. Em outras palavras: 

sabemos que jamais chegaremos a um conhecimento suficientemente profundo que possa 

traduzir a realidade plena do nosso objeto − a realidade abrangente.19   

 Ao definirmos o objeto de estudo, procuramos seguir algumas orientações que 

Deslandes et al. (1994) sugerem aos pesquisadores, antes de partirmos para essa definição, 

dentre as quais, destacam-se: 

 a) O problema é original? 

 b) O problema é relevante? 

 c) Ainda que seja ‘interessante’, é adequado para mim? 

 d) Hoje tenho possibilidades reais para executar tal estudo? 

 Com o propósito de seguir as orientações acima citadas, antes de apresentar o objeto 

de estudo, tivemos o cuidado de assegurar sua originalidade, relevância, adequação ao 

pesquisador e as possibilidades concretas de sua investigação.  

 O problema trata de um tema nunca investigado na realidade da FCAP/UPE. É, 

portanto, um tema original.  

Sua relevância consiste na necessidade de investigar até que ponto a ausência de 

formação específica para o magistério superior, por parte do seu corpo de professores, tem 

exercido influência sobre as práticas de ensino na instituição.  

A relevância da pesquisa relaciona-se também com o fato de o estudo se centrar em 

um curso – Administração – de inquestionável importância para o desenvolvimento 

socioeconômico do país, conforme destacamos na justificativa.  

Consideramos que o tema e o respectivo objeto de estudo são oportunos e adequados à 

experiência e perfil do investigador, pois construímos a trajetória profissional como professor 

universitário na própria instituição onde hoje exerço o cargo de diretor. Temos, assim, toda 

uma vivência na atividade de ensino superior da instituição, além da responsabilidade gestora 

na construção e desenvolvimento dos aspectos acadêmicos e administrativos.  

                                                 
19 Ao tratar da realidade abrangente, Karl Jaspers afirma que “nunca chegaremos a um ponto de observação em 

que o horizonte limitador desapareça e de onde pudéssemos examinar o todo, então completo e sem qualquer 
horizonte [...] a realidade abrangente é a fonte de que emergem todos os novos horizontes, sem que se mostre 
nunca como visível, mesmo como um horizonte” (JASPERS, 1973, p. 21-22).     
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 Além desses aspectos, tínhamos clareza das possibilidades reais para a execução desta 

pesquisa, pois este estudo não é apenas algo de interesse particular, mas também do interesse 

da própria FCAP/UPE, uma vez que, por meio dele, a instituição poderá contemplar no 

Projeto Político-Pedagógico (PPP) um programa de formação continuada para os professores, 

o que já é intenção do corpo diretivo e acadêmico. Nesse sentido, cabe ressaltar que as 

iniciativas e os interesses institucionais (FCAP/UPE) favoreceram o cumprimento dos 

propósitos definidos neste estudo, uma vez que, em 2000, a FCAP/UPE implantou a primeira 

avaliação semestral das disciplinas do curso de graduação em Administração por seus alunos; 

em 2002, iniciou a realização de encontros pedagógicos semestrais para os professores, que se 

mantêm até os dias atuais. Em 2004, criou-se uma comissão com o propósito de reformular o 

PPP da instituição.  

 Diante dessas considerações, o objeto de estudo definido é:  os saberes docentes e as 

práticas de ensino no Curso Superior de Administração da FCAP/UPE.   

 

2.5 OBJETIVOS 

 

 Os objetivos − geral e específicos − devem relacionar-se com a justificativa da 

pesquisa e serão alcançados com a investigação do objeto de estudo – que, para este estudo 

são os saberes docentes e as práticas de ensino no Curso Superior de Administração da 

FCAP/UPE. Boaventura (2004, p. 63) diz que os objetivos de uma pesquisa “[...] guardam 

relação com a justificativa, expressando os fins desejados. O problema investigado deve 

permitir o alcance dos objetivos, isto é, a rota da investigação”.   

 Ao estabelecermos uma estreita relação entre os objetivos e o objeto de estudo a ser 

investigado, podemos facilitar a própria compreensão sobre o tema escolhido e seus 

propósitos, igualmente o entendimento das pessoas nele interessadas, pois, “[...] em cada 

projeto, o pesquisador precisa deixar claro, para si mesmo e para os leitores e financiadores, o 

objetivo geral que pretende alcançar com sua investigação, o que, certamente, deve estar em 

consonância com a definição do objeto” (MINAYO, 2006, p. 187).  

 Deslandes et al. (1994, p. 42) ratificam esse entendimento afirmando que, quando 

definirmos os objetivos de um estudo científico, devemos “[...] responder ao que é pretendido 

com a pesquisa, que metas almejamos alcançar ao término da investigação”, de modo a 

permitir uma boa compreensão e aceitação daquilo que pretendemos investigar. Os autores 
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lembram, ainda, que na construção dos objetivos, devemos utilizar os verbos sempre no 

infinitivo de modo que possam assumir um caráter impessoal.   

Com esse entendimento, foi possível encontrar boa receptividade por parte dos 

professores eleitos para realização da pesquisa de campo, porque eles expressaram grande 

interesse pelo tema do estudo uma vez que puderam compreender a existência de uma ligação 

direta entre os objetivos da pesquisa e a realidade que vivenciam no âmbito de suas atividades 

docentes exercidas há vários anos na FCAP/UPE.  

 Vistas as considerações preliminares desses autores, apresentamos a seguir os 

objetivos de natureza geral e específica deste estudo. 

 

Objetivo geral 

 

Ao definirmos o objetivo geral neste estudo, procuramos proporcionar uma 

compreensão direta, específica e delimitada do que pretendemos alcançar com a investigação. 

Para Boaventura (2004), quando especificamos o objetivo geral de uma pesquisa, devemos 

explicitar de modo claro, preciso e delimitado os fins pretendidos com seu desenvolvimento. 

Nesse momento não se faz necessário o detalhamento de como deveríamos conduzir a 

pesquisa, mas apenas o que esperamos com ela conseguir. 

 Dessa forma, definimos como objetivo geral: identificar e analisar quais são e como 

são construídos e mobilizados os saberes docentes dos professores que exercem suas 

atividades de ensino no curso de graduação em Administração da FCAP/UPE. 

 

Objetivos específicos 

 

 Enquanto o objetivo geral foca-se no que se pretende identificar com a pesquisa, os 

objetivos específicos, que derivam do objetivo geral, devem apresentar distintas ações a serem 

desenvolvidas de modo a viabilizar o cumprimento do que se pretende atingir de maneira 

mais abrangente (o geral) (BOAVENTURA, 2004). Para tanto, definimos como objetivos 

específicos: 

a) identificar como se deu a formação para o magistério superior dos professores que 

atuam no curso de graduação em Administração da FCAP/UPE, e sua repercussão na 

construção dos seus saberes (docentes);  
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b) identificar como esses professores compreendem e constroem, de fato, seus saberes 

docentes no contexto do ensino superior e, ainda, quais são esses saberes;   

c) identificar como tais saberes docentes são mobilizados por esses professores em 

suas práticas de ensino. 

 

2.6 POPULAÇÃO E AMOSTRA 

 

 A população do campo investigativo desta pesquisa compreende 69 professores do 

curso de graduação em Administração da FCAP/UPE: são 45 do seu quadro efetivo e 24 na 

condição de professor convidado.  

No campo da qualificação profissional, identificamos inicialmente neste estudo: 

a) dos 69 professores da graduação, apenas um tem formação em Educação. Isso 

corresponde ao percentual de 1,45%, ou seja, 98,55% desses professores não têm 

formação pedagógica; sua formação está assim distribuída: 

- administradores são 37,68%,20  

- economistas são 20,28%, 

- engenheiros, 15,94%, 

- advogados, 10,14%,  

- de áreas diversas, são 14,51%; 

b) desses 69 professores, 43 têm mestrado ou doutorado, mas apenas um tem mestrado 

em Educação, o que corresponde a um percentual de 2,33%, ou seja, 97,67 dos que 

têm mestrado ou doutorado são de áreas distintas da educação. Abaixo a distribuição 

por área: 

- em administração, 48,83%, 

- em economia, 18,60%, 

- em engenharia, 13,95%,  

- em áreas diversas, 16,29%. 

Em seu quadro, composto pelos 69 professores (45 efetivos e 24 atuando como 

convidados), apenas 4 trabalham em regime de dedicação exclusiva (DE) – o que corresponde 

a 5,8%.  

                                                 
20 Esse dado diverge da média nacional constatada na pesquisa realizada pelo Conselho Federal de 

Administração, em que 76,32% dos profissionais que atuam nas atividades de ensino superior em     
administração são graduados em administração (ANDRADE et al., 2006, p. 18). 
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 Para Minayo (1992), a amostra de uma pesquisa precisa ser corretamente determinada 

– no quantitativo e qualitativo – de modo que possa abranger a totalidade do problema do 

campo investigativo em suas múltiplas dimensões.  

 Com o propósito de assegurar que a amostra representasse significativamente a 

população a ser investigada neste estudo, além de definir critérios que possibilitaram uma boa 

abrangência na abordagem do problema, procuramos identificar critérios comuns entre ambas 

(população e amostra), uma vez que “[...] a amostra representa a população se a distribuição 

de algum critério é idêntica tanto na população como na amostra” (BAUER, 2007, p. 41). 

Desse modo, definimos como critérios comuns entre população e amostra o seguinte: 

a) professores que exercem atividades de ensino na FCAP/UPE há mais de dez anos, 

cuja formação acadêmica (na graduação) represente uma mescla de administradores, 

não administradores e professores com dupla graduação – uma na área da 

administração e outra fora desse campo disciplinar; 

b) professores que exercem outras atividades profissionais, não acadêmicas, 

relacionadas com as respectivas disciplinas; 

c) professores cujas disciplinas lecionadas integram o ciclo profissional do curso – 

entre o 4.º e o 8.º períodos;  

d) professores que atuam no conjunto de disciplinas técnicas do referido curso – que 

correspondem a 54% do total de disciplinas constantes da sua malha curricular (cf. 

resumo (APÊNDICE A) e malha curricular da FCAP/UPE (APÊNDICE C).21 

Por esses critérios, identificamos seis professores – dois administradores, dois não 

administradores (um engenheiro; um geólogo) e dois com dupla formação (um administrador, 

com graduação em Psicologia; e um administrador, com graduação em Economia). Com o 

propósito de preservar a identidade de tais professores, deixando-os mais à vontade para 

colaborar com este estudo, substituímos os nomes pelas designações: Professor I (P I); 

Professor II (P II); Professor III (P III); Professor IV (P IV); Professor V (P V); e Professor VI 

(P VI). No Quadro 2, apresentamos alguns dados referentes ao perfil desses profissionais (cf. 

APÊNDICE D):  
 

                                                 
21 Disciplinas específicas do campo disciplinar da administração: 54%; do campo disciplinar do Direito: 9,5%; 

do campo disciplinar da Economia 9,5%; do campo disciplinar das Exatas: 12,2%; de outros campos 
disciplinares: 14,8%. 
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Quadro 2 − Demonstrativo do perfil docente investigado, FCAP/UPE 2010 
 

 
Fonte: Divisão de Recursos Humanos da FCAP/UPE 

 

2.7 INSTRUMENTOS UTILIZADOS NA COLETA DE DADOS 

 

 Nesta seção, apresentamos a especificação e descrição dos instrumentos utilizados na 

pesquisa empírica, bem como os dados considerados na estruturação desses instrumentos, que 

nortearam a referida coleta de dados entre professores do curso de graduação da FCAP/UPE. 

Na etapa de investigação empírica sobre a realidade considerada neste estudo, fizemos 

uso dos seguintes instrumentos: 

a) entrevista semiestruturada; 

b) observação participante. 

 A “entrevista semiestruturada” configurou-se como um importante elemento para 

investigação do objeto de estudo deste projeto, por ser um dos instrumentos mais adequados à 

aplicação da pesquisa na modalidade qualitativa, que elegemos para esta investigação. Essa 

ferramenta proporcionou maior flexibilidade e interação com o segmento investigado.  
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 A entrevista semiestruturada funciona como uma espécie de roteiro, em que não há 

necessidade de ser seguida de forma rigorosa em sua sequência. Flick (2004, p. 106) confirma 

sua importância, nessa perspectiva, quando diz: “[...] é uma característica dessas entrevistas 

que questões mais ou menos abertas sejam levadas à situação de entrevista na forma de um 

guia da entrevista. Espera-se que essas questões sejam livremente respondidas pelo 

entrevistado.” Portanto, ela permitiu maior liberdade aos professores investigados, para que 

respondessem aos questionamentos sem que perdêssemos de vista o foco dos propósitos 

daqueles levantamentos, por ter em mão um roteiro previamente elaborado.   

 Na verdade, a entrevista semiestruturada configura-se como uma técnica de pouca 

formalidade, em que o entrevistado e o próprio entrevistador não têm de se prender ao 

sequenciamento rígido de um rol de perguntas preestabelecidas, pois ela “[...] combina 

perguntas fechadas e abertas, em que o entrevistado tem a possibilidade de discorrer sobre o 

tema em questão sem se prender à indagação formulada” (MINAYO, 2006, p. 261-262).   

Flick (2004) reforça o valor dessa técnica de coleta de dados não apenas por seu 

caráter de flexibilidade, mas também por ser uma das técnicas mais utilizadas pelos 

pesquisadores atualmente, em que as possibilidades de se obter dados mais reais e 

espontâneos dos entrevistados são amplamente fortalecidas, em decorrência da relativa 

informalidade que essa técnica oferece. Diferentemente de uma entrevista estruturada ou 

mesmo um questionário:  

 

As entrevistas semi-estruturadas, em particular, têm atraído interesse, sendo 
amplamente utilizadas. Tal interesse está vinculado à expectativa de que é 
mais provável que os pontos de vista dos sujeitos entrevistados sejam 
expressos em uma situação de entrevista com um planejamento 
relativamente aberto do que em uma entrevista padronizada ou em um 
questionário. (FLICK, 2004, p. 89). 
   

 Apesar da flexibilidade e de certo tom de informalidade que a entrevista 

semiestruturada nos proporcionou, é importante registrar que nossos levantamentos com essa 

técnica não foram apenas uma conversa, um diálogo, um bate-papo sem propósito. Pelo 

contrário, tratou-se de momentos de muita seriedade – com alguns pontos de descontração – 

em que os propósitos daqueles levantamentos foram claramente definidos, constando 

inclusive do próprio corpo do roteiro prévio de questionamentos. A atenção e cautela, na sua 

aplicação, foi redobrada a partir do momento em que analisamos como Brandão (2002) 

considera essa modalidade de entrevista, por ele denominada de não estruturada, ou seja:  
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[...] definitivamente, a flexibilidade sempre reclamada para as entrevistas 
(não-estruturadas) não têm nada a ver com uma conversa. A entrevista é 
trabalho, reclamando uma atenção permanente do pesquisador aos seus 
objetivos, obrigando-o a colocar-se intensamente à escuta do que é dito, a 
refletir sobre a forma e conteúdo da fala do entrevistado, os encadeamentos, 
as indecisões, contradições, as expressões e gestos [...]. (BRANDÃO, 2002, 
p. 40). 

 

  Deslandes et al. convergem para esse pensamento ao se referir à técnica da 

entrevista: “[...] ela não significa uma conversa despretensiosa e neutra, uma vez que se insere 

como meio de coleta dos fatos relatados pelos atores, enquanto sujeitos-objeto da pesquisa 

que vivenciam uma determinada realidade que está sendo focalizada.” (DESLANDES et al., 

1994, p. 57). 

 Foi dessa forma que ocorreu: mesmo de posse de um roteiro que serviu como guia 

para os levantamentos, os professores entrevistados discorriam livremente sobre os temas 

indicados no rol de perguntas. Às vezes, antecipavam temas que mais adiante seriam tratados; 

às vezes, voltavam a temas já abordados; e outras vezes tratavam de questões não 

programadas para aquele momento. Apesar dessa flexibilidade, os professores mantiveram o 

foco do propósito maior da entrevista, conforme registrado no roteiro e enfatizado antes do 

início de cada um desses momentos, ou seja: “identificar quais são, como são construídos e 

mobilizados os saberes docentes dos professores que atuam nas atividades de ensino da 

FCAP/UPE.” A condução da pesquisa também seguiu a mesma flexibilidade, sem perder de 

vista o mesmo foco.  

 Após a realização de todas as entrevistas, utilizamos também, de forma previamente 

programada, a técnica da “observação participante” como instrumento complementar à fase 

de coleta de dados durante o desenvolvimento desta investigação.  

 A opção por esse instrumento foi por entendermos que, por meio dele, poderíamos 

confrontar o informado nas entrevistas com o que, na realidade, tem sido praticado pelos 

professores nas suas atividades de ensino; uma forma de aproximar as falas pronunciadas da 

realidade efetivamente exercida. Trata-se de um instrumento complementar na compreensão 

da realidade empírica, em que o observador (pesquisador) pôde colocar-se na posição dos 

observados. Fundamentamo-nos em Minayo para a escolha e uso dessa ferramenta, como 

instrumento complementar à técnica da entrevista semiestruturada:  

 

[...] uma coisa é certa na opinião de todos os estudiosos: existe necessidade 
de o pesquisador relativizar o seu espaço social, aprendendo a se pôr no 
lugar do outro. No trabalho qualitativo, a proximidade com os interlocutores, 
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longe de ser um inconveniente, é uma virtude. (MINAYO, 2006, p. 274). 
  

Por ser uma técnica que proporciona ao pesquisador a oportunidade de entrar em 

contato direto com o fenômeno que está estudando, a técnica da observação participante 

reveste-se de grande importância na complementação da entrevista, pelo “[...] fato de 

podermos captar uma variedade de situações ou fenômenos que não são obtidos por meio de 

perguntas, uma vez que, observados diretamente na própria realidade, transmitem o que há de 

mais imponderável e evasivo na vida real” (DESLANDES et al., 1994, p. 59-60).  

 Nessa técnica assumimos dupla posição: de um lado, fizemos parte de uma turma de 

alunos, “na condição de aluno”, a cada disciplina investigada, assistindo a suas aulas. Por 

outro lado, mantivemo-nos na posição de observador sem participar das aulas – presente, mas 

apenas observando e procedendo as anotações. 

 

Modelos dos instrumentos 

 

 Para aplicação da entrevista semiestruturada, elaboramos um “roteiro de entrevista”, 

que contemplou os seguintes dados (APÊNDICE B): a) objetivo da entrevista; b) nome do 

professor entrevistado; c) formação acadêmica (graduação); d) formação de pós-graduação; e) 

disciplinas que leciona na FCAP/UPE; f) um rol de 17 perguntas, relativas às quatro 

categorias de análise do objeto de estudo – a profissão professor; a formação docente; os 

saberes docentes; e as práticas de ensino. 

 Para aplicação da observação participante, elaboramos um formulário onde constaram 

os seguintes dados: a) objetivos da observação participante; b) nome do professor observado; 

c) nome da disciplina lecionada pelo professor observado; d) turno em que ocorreram as 

observações; e) datas e horários das observações; f) itens observados: organização da aula; 

relação professor-aluno; relação teoria-prática; construção do conhecimento; práticas 

reflexivas; e dinâmica de sala de aula. 

 

Aplicação da entrevista semiestruturada 

 

A entrevista semiestruturada foi aplicada com todos os integrantes definidos na 

amostra deste estudo, correspondente aos seis professores, cujo perfil já foi apresentado no 

item referente à população e amostra do estudo. Sua aplicação realizou-se entre os meses de 

novembro e dezembro de 2009. 
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 Todas as entrevistas se realizaram em local reservado, sem interrupções e os registros 

procedidos nas gravações. O tempo médio de duração foi de aproximadamente duas horas por 

evento. Utilizamos dias distintos para cada entrevista, agendada previamente. Todos 

compareceram, cumprindo a data e o horário acordados. O clima de condução foi bastante 

descontraído, os professores demonstraram transparência, segurança e, acima de tudo, boa 

vontade em colaborar com o estudo. Informamos aos entrevistados que, caso ainda fosse 

necessário, seriam contatados. Após o encerramento de cada entrevista, avisamos aos 

professores que seria iniciada a “observação participante” no início do semestre letivo 

seguinte − 2010.1. Todos se mostraram solícitos e, de certo modo, ansiosos para o início de 

suas aulas com a presença do pesquisador. Somente após o início do tratamento dos dados 

coletados por meio das entrevistas e das observações, houve necessidade de retornar a todos 

os professores investigados. A receptividade foi muito boa e conseguimos esclarecer várias 

dúvidas, preenchendo lacunas que naturalmente surgem no momento desse tratamento.  

 Para que não deixássemos de registrar nada do trazido e construído pelos professores, 

no momento das entrevistas, utilizamos um gravador, com o consentimento de todos eles. 

Posteriormente, procedemos ao tratamento das gravações de modo a ajustar os temas 

abordados, numa estrutura lógica, previamente definida no roteiro de perguntas.   

 

Procedimentos da observação participante 

 

A observação participante foi programada para se realizar com os seis professores 

entrevistados. Cada professor cumpre uma carga horária semestral de 60 horas/aula por 

disciplina. Procuramos cobrir um total de 20% da carga horária semestral de cada professor 

observado, sendo uma disciplina por professor, o que corresponderia a um total de 120 

horas/aula. No entanto, por dificuldades de agendamento e pela própria necessidade de 

realizarmos algumas observações sem avisar previamente aos professores, cumprimos um 

total de 110 horas/aula, o que correspondeu a 91,66% do programado.  

 Durante a execução da observação participante, houve boa receptividade não apenas 

por parte dos professores, mas por parte dos próprios alunos, uma vez que todos já nos 

conheciam, por terem estudado, na maioria, no quarto período do curso no turno da manhã, 

onde lecionamos a disciplina Organização, Sistemas & Métodos (OSM) I. Desse modo, nossa 

presença não se configurou algo estranho para eles. 
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 Procuramos fazer as observações ao longo do semestre, para que pudéssemos 

participar da primeira aula de todos os professores da amostra, bem como de várias outras 

aulas, contemplando o início, o meio e o final da carga horária de cada disciplina 

correspondente. Observamos, ainda, a aplicação de um exercício avaliativo de cada um deles 

– avaliação de unidade. Algumas vezes, avisávamos o dia da participação em aula; outras 

vezes fazíamos “surpresa”. Em todos os momentos, a recepção dos professores e alunos foi 

positiva.  

Antes de iniciar a primeira observação, em cada disciplina, os professores informaram 

aos alunos sobre o propósito da nossa presença em sua aula e nos pediram para que 

complementasse suas informações, o que sempre fazíamos, destacando que se tratava de uma 

pesquisa de campo, para subsidiar nossa tese – falávamos rapidamente sobre o conteúdo e os 

propósitos do estudo. Apresentávamos também, aos professores investigados, os itens que 

estaríamos trabalhando nas nossas observações. O pesquisador permanecia sentado sempre na 

primeira fileira de alunos, em um dos lados da sala, para facilitar a visualização dos 

professores e alunos. Os registros eram feitos diretamente num notebook. 

 Apesar do clima de normalidade em que se fazia a observação, convém descrever 

como nos sentimos e como pareciam se sentir os professores também durante a aplicação 

deste instrumento investigativo – a observação participante. 

 Nas primeiras aulas, os professores ficaram bastante atentos ao nosso comportamento. 

Durante suas exposições, principalmente quando pareciam empolgados, percebíamos os 

olhares que nos dirigiam.  Era como se estivessem preocupados em identificar o que estava 

sendo registrado, ou mesmo demonstrar a seriedade, dedicação e competência com que 

realizavam suas atividades. Em determinados momentos, alguns faziam questão de nos dirigir 

a palavra, ou até mesmo fazer indagações – “o professor sabe exatamente como isso é 

importante para vocês! Não é mesmo, professor? O que você acha disso, professor?” Nessas 

ocasiões, sorria e lembrava que ali estava na condição de aluno, realizando uma tarefa 

acadêmica: a pesquisa. No entanto, devemos confessar que ninguém parecia estar à vontade. 

Na verdade, os professores se intimidaram com a presença do colega professor que, por uma 

circunstância ou coincidência contextual, naquele momento, era também seu diretor.  

Contudo, esse clima de certa “desconfiança”, “cautela”, “excessiva” atenção entre as 

partes – o observador e os observados – foi diluindo-se rapidamente nas aulas seguintes; já na 

terceira aula, os professores pareciam ter-se acostumado com nossa presença, e já 

considerávamos aqueles momentos de modo rotineiro. Os próprios alunos nos acolhiam como 
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mais um aluno na sala de aula. Foi, realmente, uma experiência muito instigante e 

desafiadora: observar aulas de colegas professores na mesma instituição onde trabalhamos 

sem nos deixar tomar pelo emocional. Afinal, por mais que tenha havido esforço para manter 

o máximo de neutralidade naquelas investigações, como seres humanos, temos a consciência 

de que não conseguimos isolar por completo os sentimentos diante dos colegas professores, o 

que é bastante natural na aplicação desta ferramenta – observação participante.  

As observações ocorreram nos turnos da manhã e da noite − dois professores da manhã 

e quatro da noite.22 As observações ficaram distribuídas e efetivamente cumpridas conforme a 

Tabela 3.  

 

Tabela 3 − Cronograma da observação participante, 2010   

 
*Total geral de horas/aula: 110 horas  
 

 

                                                 
22 Pela manhã, são oferecidos do 1.º ao 8.º período do curso; à noite, do 1.º ao 9.º período. No último período do 

curso, o 9.º, todos os alunos da manhã são automaticamente transferidos para o turno da noite. 

Profes-
sor 

Aulas 

1.ª 2.ª 3.ª 4.ª 5.ª 6.ª 7.ª 8.ª 9.ª 10.ª Total 
horas* 

Prof. I 2/fev. 
10h 
às 

12h 

8/fev. 
8h 
às 

10h 

1/mar. 
10h 
às 

12h 

15/mar. 
8h 
às 

10h 

29/mar. 
10h 
às 

12h 

13/abr. 
10h 
às 

12h 

17/maio 
10h 
às 

12h 
 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
14 

Prof. II 
 

5/fev. 
18h30 

às 
20h30 

8/fev. 
18h30 

às 
20h30 

12/fev. 
18h30 

às 
20h30 

5/mar. 
18h30 

às 
20h30 

8/mar. 
18h30 

às 
20h30 

12/mar. 
18h30 

às 
20h30 

22/mar. 
18h30 

às 
20h30 

5/abr. 
18h30 

às 
20h30 

16/abr. 
18h30 

às 
20h30 

17/maio 
18h30 

às 
20h30 

 

 
20 

Prof.III 
 

2/fev. 
20h30 

às 
22h30 

23/fev. 
18h30 

às 
20h30 

5/mar. 
20h30 

às 
22h30 

19/mar. 
18h30 

às 
20h30 

23/mar. 
20h30 

às 
22h30 

30/mar. 
20h30 

às 
22h30 

5/abr. 
20h30 

às 
22h30 

21/maio 
20h30 

às 
22h30 

25/maio 
18h30 

às 
20h30 

 

 
 
- 

 
18 

Prof. 
IV 
 

8/fev. 
20h30 

às 
22h30 

22/fev. 
20h30 

às 
22h30 

1/mar. 
20h30 

às 
22h30 

15/mar. 
20h30 

às 
22h30 

22/mar. 
20h30 

às 
22h30 

29/mar. 
20h30 

às 
22h30 

5/abr. 
20h30 

às 
22h30 

7/abr. 
20h30 

às 
22h30 

17/maio 
20h30 

às 
22h30 

 

 
 
- 

 
18 

Prof. V 
 

3/fev. 
20h30 

às 
22h30 

4/fev. 
18h30 

às 
20h30 

10/fev. 
20h30 

às 
22h30 

18/fev. 
18h30 

às 
20h30 

24/fev. 
20h30 

às 
22h30 

25/fev. 
18h30 

às 
20h30 

3/mar. 
20h30 

às 
22h30 

31/mar. 
20h30 

às 
22h30 

7/abr. 
20h30 

às 
22h30 

15/abr. 
18h30 

às 
20h30 

 

 
20 

Prof. 
VI 
 

3/fev. 
10h 
às 

12h 

10/fev. 
10h 
às 

12h 

24/fev. 
10h 
às 

12h 

10/mar. 
10h 
às 

12h 

17/mar. 
10h 
às 

12h 

22/mar. 
8h 
às 

10h 

24/mar. 
10h 
às 

12h 

10/maio 
8h 
às 

10h 

12/maio 
10h 
às 

12h 

19/maio 
10h 
às 

12h 

 
20 
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2.8 ORGANIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DOS DADOS COLETADOS 

 

Apesar de termos optado pela pesquisa qualitativa para o desenvolvimento deste 

estudo desde a coleta até a análise dos dados, nesta fase da pesquisa, tivemos de fazer uso de 

referenciais quantitativos a fim de facilitar a categorização e compreensão das várias questões 

consideradas nas entrevistas semiestruturadas e na observação participante. Afinal, não 

podemos isolar por completo o qualitativo do quantitativo ao investigarmos determinado 

fenômeno, seja ele social, seja natural, como bem definiu Kant (1791/1980), ou seja: o 

qualitativo e o quantitativo são propriedades intrínsecas de todos os fenômenos. Logo, o 

qualitativo está no quantitativo, assim como o quantitativo está no qualitativo.  

Nesse sentido, vale reforçar:  

 

[...] se alguém quer saber a distribuição de cores num jardim de flores, deve 
primeiramente identificar o conjunto de cores que existem no jardim; 
somente depois disso pode-se começar a contar as flores de determinada cor. 
O mesmo é verdade para os fatos sociais. (BAUER, 2007, p. 24).  

 

Por outro lado, se o objetivo for analisar a qualidade das flores, ou das cores das 

flores, primeiro temos de definir em que flores ou cores, em que jardim ou jardins vamos 

realizar a análise.  

Com esse entendimento, utilizamos os seguintes critérios qualitativos e quantitativos 

para a organização e estruturação dos dados coletados: 

a) critérios qualitativos − nesse aspecto levamos em consideração os “níveis de 

evidências das respostas correspondentes” obtidos nas entrevistas semiestruturadas; e 

os “níveis de evidências das práticas correspondentes” em sala de aula, registrados na 

observação participante; esses níveis foram classificados como alto, médio e baixo; 

b) critérios quantitativos (no qualitativo) − por termos investigado uma amostra de seis 

professores, os critérios quantitativos para configuração dos três níveis de evidências 

considerados ficaram assim definidos: para 5 a 6 respostas/práticas correspondentes, 

atribuímos o nível de evidência alto; para 3 a 4 respostas/práticas correspondentes, 

atribuímos o nível de evidência médio; e para 1 a 2 respostas/práticas correspondentes, 

o nível de evidência baixo. 

No que tange às entrevistas, classificamos (qualitativamente) 17 questionamentos, 

constantes do roteiro de entrevistas, agrupados na seguinte ordem (APÊNDICE B): a) 



154 
 

 
 
relativos à profissão professor; b) relativos à formação docente; c) relativos aos saberes 

docentes; d) relativos às práticas de ensino; e) um questionamento de natureza mais geral, 

referente à própria FCAP/UPE e seus professores.  

Para as observações participantes, criamos algumas subcategorias (qualitativas) para 

os seguintes itens considerados (APÊNDICE B): 

a) organização da aula – na primeira aula, nas aulas seguintes e na primeira avaliação 

de unidade; b) relação: professor-aluno; c) relação: teoria-prática; d) construção do 

conhecimento; e) práticas reflexivas; f) dinâmica de sala de aula. 

 Após a classificação (ordenação e estruturação) de cada conjunto de dados obtidos, 

por meio das respostas das entrevistas e práticas observadas, elaboramos uma tabulação 

simplificada, como no exemplo a seguir (APÊNDICES E e F):  

 

Práticas reflexivas 
 
 
Nível de evidência das observações correspondentes:   Alto          Médio             Baixo  

 
- Reflexão sobre a importância de estudar:     Alto            Médio             Baixo  
- Reflexão sobre bases conceituais da disciplina:   Alto            Médio             Baixo  
- Reflexão sobre responsabilidade social:    Alto            Médio             Baixo  
- Reflexão sobre postura pessoal e profissional:   Alto            Médio             Baixo  
- Reflexão sobre a importância de reduzir riscos / não dá  Alto            Médio             Baixo 
   prejuízo / proporcionar lucro à empresa:     
 

Em seguida, apresentamos breves comentários justificativos dos níveis de evidências 

atribuídos a cada item considerado. 

 

Revisão bibliográfica 

 

Inicialmente, procuramos promover maior aprofundamento da fundamentação teórica, 

considerada até o momento da qualificação deste estudo, observando as recomendações 

apresentadas pela banca, à qual se submete a apreciação e aprovação do estudo. A partir desse 

momento, toda a atenção foi destinada à busca de uma vasta revisão bibliográfica relativa a 

todo o referencial teórico utilizado até então, trazendo para esse contexto a visão de outros 

autores que proporcionaram maior embasamento teórico sobre a profissão professor, a 

formação docente, os saberes docentes e as práticas de ensino, focados na realidade do ensino 

superior.  

O esforço no aprofundamento da fundamentação teórica, previamente construída, 

encontrou inspiração, incentivo e ressonância no pensamento de Minayo (2006, p. 183) na sua 
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orientação aos pesquisadores: “A primeira tarefa do investigador, uma vez definido seu 

objeto, é proceder a uma ampla pesquisa bibliográfica, capaz de projetar luz e permitir melhor 

ordenação e compreensão da realidade empírica.”  

Nesta fase do estudo, procedemos, ainda, a exaustivas leituras de textos, artigos, 

dissertações, teses, livros. Recorremos à produção científica, relativa ao tema do trabalho, 

apresentada no Encontro Nacional de Didática e Prática de Ensino (Endipe) de 2006, 2008 e 

2010, bem como ao que foi produzido por ex-alunos do Programa de Pós-Graduação do 

Centro de Educação da Universidade Federal de Pernambuco, suas teses e dissertações. Essa 

nova fase da pesquisa tornou possível estabelecer relações interrogativas mais consistentes 

entre diversos autores, em torno do tema central desta investigação, proporcionando-nos 

maior segurança na compreensão, argumentação e defesa das ideias próprias sobre o tema em 

questão. Dessas leituras e cruzamentos, surgiram também novos elementos referenciais, que 

permitiram melhor compreensão sobre a realidade em volta deste objeto de estudo 

favorecendo, de certo modo, a neutralização das barreiras referenciadas por Deslandes et al. 

(1994) no âmbito da pesquisa qualitativa, tratadas anteriormente.  

Por fim, a própria experiência empírica − com o objeto de estudo investigado − 

consistiu em outro elemento facilitador do êxito na realização desta tarefa (DESLANDES et 

al., 1994). 

 

Confrontação dos Dados Coletados com o Referencial Teórico  

 

 Para que pudéssemos estabelecer um diálogo entre a base do referencial teórico e os 

dados extraídos de campo – a confrontação entre dados coletados e fundamentação teórica, 

produzida e revisada –, e nortear a análise qualitativa deste estudo, seguimos o método de 

análise hermenêutico-dialético. Essa foi a denominação que Minayo (1992) atribuiu à sua 

proposta, referida por Deslandes et. al. (1994). A hermenêutica “[...] ocupa-se da arte de 

compreender textos, [...] o exercício dialético considera como fundamento da comunicação as 

relações sociais historicamente dinâmicas, antagônicas e contraditórias entre classes, grupos e 

culturas” (MINAYO, 2006, p. 328, 347).  

Enquanto na hermenêutica buscamos essencialmente a compreensão sobre o que foi 

investigado neste estudo, na dialética, estabelecemos uma atitude crítica perante o 

compreendido. Na verdade, a razão que nos ajudou a compreender ajudou também a contestar 

o que foi compreendido (HABERMAS, 1987).  
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Assim entendido, e respaldando-se no pensamento de Minayo (2006), especificamente 

no que se refere aos aspectos hermenêuticos, destacamos que na análise deste estudo: 

a) procuramos identificar o contexto em que os professores investigados expressaram 

seus discursos de modo a não ignorar os aspectos culturais e conjunturais em que se 

deram suas falas e suas práticas; 

b) mantivemos uma postura de respeito a tudo o que nos foi dito e apresentado pelos 

professores nas entrevistas e na observação participante, partindo do princípio de que 

em tudo o que se diz e se faz há sempre um teor de racionalidade e de sentido, por 

mais obscuridade que pareçam ser à primeira vista;  

c) tivemos o cuidado de não nos fixar na busca de uma verdade “essencialista”, mas 

sim na identificação do sentido que os entrevistados quiseram expressar, procurando 

localizar as razões mais específicas de suas falas; 

d) procuramos, ainda, como práxis interpretativa:  

- identificar as diferenças e as semelhanças entre o contexto dos investigados e o 

contexto da própria realidade no ambiente acadêmico onde se deu o 

desenvolvimento deste estudo, 

- explorar a definição de situações apresentadas pelos investigados, 

- supor o compartilhamento entre as experiências do objeto da pesquisa (os 

professores) com as próprias experiências – docentes e não docentes –, porque 

compreender é sempre compreender-se também, 

- apoiar toda a reflexão sobre a realidade investigada, partindo do pressuposto de 

que nós e os professores investigados consistimos, na verdade, em expressões de 

nosso tempo e do próprio espaço cultural. 

Quanto aos aspectos da dialética, a compreensão foi a seguinte: 

 

a) cada coisa é um processo, isto é, uma marcha, um tornar-se. Cada ser 
(pessoa, grupo, instituição, animais, plantas) está submetido à lei interna do 
movimento, contém em si o passado, mas está em plena realização. As 
coisas, as relações e as idéias transformam-se em virtude das leis internas de 
seu autodinamismo; 
b) há um encadeamento nos processos. Por exemplo, a flor se transformou 
numa goiaba que se transformará em árvore e que um dia morrerá, 
recompondo o ciclo dos outros momentos vitais de mudanças. Mas nunca 
será a mesma goiaba, nem a mesma árvore, pois os processos se dão em 
espiral e não de forma linear nem circular. O que vem é uma promessa, 
poderá ou não acontecer, mas nunca será uma mera repetição; 
c) cada coisa traz em si sua contradição, sendo levada a transformar-se em 
seu contrário. O vivo marcha para a morte porque vive; a felicidade contém 
a dor que virá e assim por diante. Segundo a concepção de Hegel, uma coisa 
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é ao mesmo tempo ela própria e seu contrário. Qualquer coisa que se 
concretiza é apenas um momento, uma síntese de sua afirmação e de sua 
negação. A quantidade se transforma em qualidade. Nos processos de 
transformação, as mudanças são quantitativas e concomitantemente 
qualitativas. (MINAYO, 2006, p. 341). 

 

Trata-se, portanto, de um método compatível com a pesquisa qualitativa, por 

proporcionar maior abrangência e flexibilidade à investigação, uma vez que:  

 

[...] a fala dos atores sociais é situada em seu contexto para melhor ser 
compreendida. Essa compreensão tem como ponto de partida o interior da 
fala. E, como ponto de chegada, o campo da especificidade histórica e 
totalizante que produz a fala. (DESLANDES et al., 1994, p. 77). 

 

Esse método, na verdade, permitiu que situássemos as falas dos professores 

investigados em seu contexto social, notadamente no campo profissional – docente e não 

docente –, proporcionando melhores condições para compreendê-las, uma vez que cada 

sujeito tem sua realidade social, nela construindo e se construindo. Por isso, foi fundamental 

haver analisado essas falas considerando os referenciais sociais de seus atores (DESLANDES 

et al., 1994).    

Deslandes et al. destacam, ainda, dois pressupostos que caracterizam a importância 

desse método:  

 

[...] o primeiro diz respeito à idéia de que não há consenso e nem ponto de 
chegada no processo de construção do conhecimento. Já o segundo se refere 
ao fato de que a ciência se constrói numa relação dinâmica entre a razão 
daqueles que a praticam e a experiência que surge da realidade concreta. 
(DESLANDES et al., 1994, p. 77). 

   

 A fala desses autores reforça a compreensão de que a subjetividade das partes 

envolvidas na fase de coleta de dados não extraiu a natureza científica do método utilizado 

nesta investigação. Afinal, a construção do conhecimento científico se dá pela confrontação 

entre a razão daqueles que a praticam (os autores) com a experiência extraída daqueles que 

vivem a realidade do cotidiano escolar (os professores).  

Seguindo a orientação de Deslandes et al. (1994, p.78), aplicamos o método 

hermenêutico-dialético, definido por Minayo (1992), em três etapas a seguir caracterizadas:  

a) primeira etapa – ordenação dos dados coletados; 

b) segunda etapa – classificação dos dados – igualmente já abordada;  

c) terceira etapa – análise final desses dados.  
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A ordenação dos dados processou-se por meio do mapeamento de todos os dados 

coletados e transcritos durante os trabalhos realizados no campo investigativo, obtidos por 

meio das entrevistas semiestruturadas e da observação participante, cujo detalhamento foi 

abordado anteriormente.  

A classificação dos dados realizou-se mediante questionamentos direcionados – para 

esses dados – à luz da fundamentação teórica considerada e revisada neste estudo, igualmente 

já abordado. 

Somente após essa segunda etapa – classificação dos dados –, os dados passaram a 

existir. Aqui é importante destacar que “[...] não é o campo que cria o chamado ‘dado’, uma 

vez que a informação que de lá emerge já traz em seu interior uma construção de indagações e 

respostas” (MINAYO, 2006, p. 357). 

Por último, procedemos à análise final dos dados, em que se estabeleceu uma série de 

articulações entre esses dados, já mapeados e construídos, e a fundamentação teórica da 

pesquisa, com o propósito de, por um lado, responder aos questionamentos levantados no 

âmbito do problema da pesquisa, por outro, fornecer elementos que favoreceram o 

cumprimento dos objetivos nela contidos. É oportuno destacar que nessa fase de análise, que 

contemplou a interpretação e a própria análise dos dados, procuramos ainda levar em 

consideração dois aspectos sugeridos por Minayo (1992): 

a) a conjuntura socioeconômica e política do qual faz parte o grupo social estudado – 

aspectos explorados na aplicação da entrevista semiestruturada com cada professor; 

b) as condutas, cerimoniais, rituais, costumes, formas de comunicação praticadas pelos 

professores, em suas atividades de ensino – aspectos considerados na aplicação da 

observação participante. 
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CAPÍTULO 3 

 

ANÁLISE DA PESQUISA DE CAMPO 

 

3.1 PROFISSÃO DOCENTE, SABERES E PRÁTICAS NA FCAP/UPE  

 

As exigências para a docência universitária, na realidade brasileira, historicamente 

nunca contemplaram a formação pedagógica. Numa abordagem “evolutiva”, de caráter legal, 

os primeiros movimentos para sua profissionalização ocorreram por meio da proposta do 

Estatuto das Universidades Brasileiras, instituído pelo Decreto n.º 19.851/1931, inspirado 

“nos moldes europeus” (SANTOS, 2003), cuja competência exigida estava concentrada na 

investigação científica.  

O referido estatuto tratava de quatro categorias de professores universitários, cujas 

exigências para seu exercício, não incorporando a formação pedagógica, estavam assim 

definidas: para professor catedrático, seria o mérito científico, a capacidade didática e de 

predicados morais; professor auxiliar, não houve definição de critérios, uma vez que o 

estatuto remeteu essa responsabilidade a cada instituto universitário; docente livre, havia 

apenas a necessidade de prova de títulos, capacidade técnica e científica; e para professor 

contratado, apenas predicados didáticos e culturais.  

Em 1961, aprovou-se a Lei de Diretrizes e Bases (LDB), por meio da Lei n.º 

4.024/1961. Essa lei também não contemplou a formação pedagógica e dá ao exercício do 

magistério um caráter de improviso e pouca valorização, por trazer em seu artigo 118 a 

seguinte redação: “Enquanto não houver número suficiente de profissionais formados pelos 

cursos especiais de educação técnica, poderão ser aproveitados, como professôres de 

disciplinas específicas do ensino médio técnico, profissionais liberais de cursos superiores 

correspondentes ou técnicos diplomados na especialidade.” (BRASIL, 1961). 

  Em 1965, com a efetiva instauração dos cursos de pós-graduação no Brasil e a 

Reforma Universitária Brasileira de 1968 − Lei n.º 5.540, de 28 de novembro de 1968 −, o 
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grau de mestre ou doutor passou a ser o requisito básico para o ingresso e a carreira no 

magistério superior, especialmente nas universidades públicas (BRASIL, 1968).  

Em 1977, o então Conselho Federal de Educação (1978) editou a Resolução n.º 20/77 

que, em seu artigo 5.º, alínea “c”, estabelece como condição de aceitação do professor para 

atuar no magistério superior os cursos de especialização ou aperfeiçoamento.   

 Por último, a LDB de 1996 − Lei n.º 9.394, de 20 de dezembro de 1996 −, em seu 

artigo 66, define: “A preparação para o exercício do magistério superior far-se-á em nível de 

pós-graduação, prioritariamente em programas de mestrado e doutorado.” (BRASIL, 1996). 

Diante de toda essa evolução histórica, em que nunca se teve uma legislação que 

valorizasse, de direito e de fato, a formação pedagógica para o magistério superior, o desafio é 

compreender como os professores deste estudo, que não tiveram formação pedagógica, 

construíram os conhecimentos para o exercício da docência. 

Para tratar da profissão docente, dos saberes e das práticas de ensino, deve-se ainda 

levar em consideração que a educação, de modo geral, assume no mundo contemporâneo 

distintas prioridades nas políticas governamentais de acordo com  as  características  sócio- 

-político-econômicas de cada país. Exemplificando esse cenário, percebemos grande 

concentração de esforços no ensino fundamental para os países com níveis socioeconômicos 

baixos, como no caso do continente africano; no ensino médio e superior, para os países mais 

desenvolvidos, como a maioria dos que integram a União Europeia; e um misto dessas 

prioridades para países emergentes como Brasil, Rússia, Índia e China (BRIC).23  

Apesar dos distintos focos de prioridade, nos níveis de ensino, há um ponto comum 

diante de toda essa realidade e tendência: a existência de “[...] um movimento para o que as 

organizações internacionais chamam de educação para todos” (CHARLOT, 2005, p. 79, grifo 

nosso).     

Como proporcionar educação para todos num país (Brasil) onde o profissional da 

educação não é devidamente valorizado? 

A relativa valorização na esfera do governo fica por conta da exigência de titularidade 

cada vez mais elevada e, pelo lado do mercado, a expressiva elevação de ofertas de trabalho, 

sobretudo nas redes particulares de ensino. A desvalorização se evidencia com a retração de 

investimentos para a educação ao longo dos anos, por parte do governo em todas as suas 

esferas, até mesmo no segmento da profissão professor, com baixos investimentos na 

qualificação e remuneração desse profissional (PIMENTA; ANASTASIOU, 2005; TARDIF, 

                                                 
23 Em fevereiro de 2011, a África do Sul foi inclusa como membro do BRIC − agora, BRICS.  
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2008). Além disso, é visível a fragilidade das condições de trabalho (material e salarial) e a 

necessidade de assumir excessiva carga de trabalho para sobreviver, conforme evidenciam 

Melo (2000), Cunha (2006a) e Baraúna e Santos (2010).   

Diante da complexidade desse cenário em torno do profissional do ensino superior, 

trataremos da análise dos dados sobre a realidade dos professores da FCAP/UPE à luz do 

referencial teórico e dos dados empíricos extraídos dessa realidade.  

Desse modo, este capítulo trata de responder às duas grandes questões que orientaram 

este estudo: os saberes docentes construídos pelos professores; e as práticas docentes 

vivenciadas no Curso de Administração da FCAP/UPE.  

 

3.1.1 Os saberes docentes construídos pelos professores na FCAP/UPE 

 

Nesta seção, tratamos dos saberes docentes construídos pelos professores investigados, 

destacando os seguintes aspectos: (i) a profissão e o profissional docente − o ingresso nas 

atividades de ensino e os propósitos na carreira docente; as atividades profissionais fora da 

instituição e a relação com as práticas docentes; a contribuição das atividades docentes para o 

exercício de outras atividades profissionais exercidas fora da instituição de ensino superior; o 

cotidiano do professor diante das condições de trabalho e das práticas pedagógicas; (ii) a 

formação docente – as várias etapas percorridas na formação docente; as dimensões na 

construção dos saberes docentes; as relações entre as várias formações universitárias e a 

vivência nas disciplinas técnicas do curso de administração; (iii) os saberes docentes – a 

compreensão dos saberes docentes; os saberes docentes postos em prática, os pedagógicos; os 

disciplinares; os curriculares; e os experienciais. 

 

3.1.2 Profissão docente 

 

As atividades de ensino são bastante antigas e o ensino é compreendido como 

vocação, apostolado, sacerdócio. Uma atividade pouco valorizada, de baixa remuneração, 

sobretudo nos países ocidentais. Somente há cerca de cinquenta anos, é que se tornou uma 

atividade estável, integrante de uma profissão, com carreira profissional própria, passando a 

exigir cada vez mais uma formação especializada (TARDIF, 2008). Apesar de toda essa 

transformação, a profissão professor ainda não é devidamente reconhecida e valorizada na 
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realidade brasileira, uma vez que faltam aos profissionais da educação as condições 

adequadas de trabalho − salariais e materiais −, igualmente políticas governamentais que 

fortaleçam a carreira e qualificação profissional, como destacaram Melo (2000) e Cunha 

(2006a).   

Em vista disso, muitos ainda ingressam nessa atividade, não por opção própria, mas 

pelas circunstâncias do mercado, que facilita o acesso ao magistério sem proporcionar a 

devida e necessária qualificação para o desenvolvimento desse “profissional”, conforme 

assinalam Pimenta e Anastasiou (2005), e Cunha (2006a).  

Ainda que reconheçam ser uma profissão pouco valorizada, e até mesmo 

desprestigiada, os “bons professores” a exercem com dedicação, afirmando gostar do que 

fazem, sem demonstrar arrependimentos pela opção profissional (Cunha, 2006a).  

Por essa perspectiva, procuramos analisar o propósito e as condições em que os 

professores do campo investigativo desta pesquisa ingressaram nas atividades de ensino do 

curso de graduação em Administração da FCAP/UPE, tomando como parâmetros as seguintes 

indagações:  

a) Quais as influências que contribuíram para o ingresso no magistério superior e que 

propósito levou os professores a assumirem essa profissão? 

b) Como as atividades profissionais não docentes que os professores desenvolvem fora 

da instituição interagem com o exercício do trabalho docente? 

c) Como os professores compreendem a contribuição de sua atuação docente para as 

outras atividades profissionais que exercem fora da instituição de ensino superior? 

d) Como ocorre o cotidiano dos professores diante das condições de trabalho e as 

práticas pedagógicas?  

 

O Ingresso nas Atividades de Ensino e os Propósitos na Carreira Docente 

 

Ao tratar da motivação e das várias influências (origens) que levaram esses 

profissionais a seguir a carreira docente, identificamos um nível alto de evidências 

correspondentes à motivação externa, uma vez que cinco dos seis professores pesquisados 

afirmaram haver iniciado suas atividades no ensino superior por meio de convite de um ex-    

-professor. Embora as maiores evidências tenham-se focado na “necessidade de atender a um 

convite” para substituir um professor, que, por diversos motivos, estava afastando-se 

temporária ou permanentemente da sala de aula, as condições (influências) em que essas 
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atividades foram iniciadas apresentaram-se muito mais significativas que seu propósito. Para 

os professores, objeto desta pesquisa, os vários caminhos percorridos em direção ao campo 

profissional da docência foram influenciados por familiares, antigos colegas escolares – na 

condição de estudantes –, por antigos professores, sentimento de dever social e circunstâncias 

de mercado. Essa perspectiva apresentada pelos professores vem ao encontro dos estudos de 

Charlot (2005), Tardif (2005) e Cunha (2006a), os quais entendem que a trajetória percorrida 

para o ingresso na profissão docente perpassa por diversos caminhos, entre os quais, as 

circunstâncias familiares, as instituições de ensino, de onde surgem a influência dos colegas e 

professores; o despertar para a contribuição social por meio do ofício docente; e as 

circunstâncias impostas pela realidade do mercado de trabalho respectivamente. 

De todas as falas, a mais significativa foi de um professor que destacou três fatores 

que o levaram a ingressar na profissão professor: a forte influência das circunstâncias 

familiares; do convívio escolar, entre seus colegas estudantes; e o convite de um ex-professor, 

como é possível verificar no depoimento: 

 

Isso passa primeiro pela minha origem [...]; de minha casa, eu sou o mais 
velho e meus pais são de origem humilde [...] Sempre fui aquela pessoa que 
toma a frente de tudo, tanto em casa como na escola. Com 16 anos, eu vim 
para o Recife para discutir com o governo do Estado, como vice-
representante de turma, questões de interesse dos meus colegas de escola [...] 
desde pequeno, eu sempre dizia: um dia eu vou ser alguém para o sucesso. 
[...] Concluí meu curso de administração já ensinando a parte técnica em um 
curso profissionalizante de administração, por sentir a necessidade pessoal 
de querer sempre mais e dividir o que eu aprendi com outras pessoas. Assim, 
passei a ser professor, convidado por um antigo professor de faculdade. 
(Professor IV). 

  

Nessa fala, o professor admite ter encontrado nas circunstâncias da sua vida familiar e 

escolar, diante das dificuldades enfrentadas e responsabilidades assumidas, os estímulos 

iniciais que o levaram a ingressar nas atividades docentes, além do convite de um ex-

professor. Reforçando seu relato, estudos indicam que muitos dos professores, quando falam 

sobre o que os motivou a escolher esse ofício, referem-se à família e à escola como fatores 

preponderantes de tal decisão.  

O que é apresentado pelo professor reflete o mesmo sentimento expresso por 

professores investigados nos estudos de Cunha (2006a, p. 159) quando tratou da competência 

de professores e identificou: “[...] os BONS PROFESSORES reconhecem influências 

significativas da família com relação a valores. A condição de classe social é também 

percebida como interveniente no processo de encaminhamento profissional.” Além de 
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contribuir para a escolha da profissão, valores como “dedicação ao trabalho, honestidade, 

coragem no enfrentamento da vida, responsabilidade, organização, disciplina, alegria de viver 

foram os principais aspectos de influência familiar sobre os nossos entrevistados” (CUNHA, 

2006a, p. 81).  

No tocante à questão do ambiente escolar, encontramos em Tardif (2005) o mesmo 

sentido de estímulo externo ao ingresso na profissão docente, referido pelo Professor IV, pois, 

segundo esse autor, a determinação pela escolha da carreira do magistério pode ser 

consequência da “[...] influência de seus antigos professores [...]”; ou ainda pelo “[...] prazer 

que tinham em ajudar os outros alunos da sala sempre que havia oportunidade. Em certos 

casos, tais experiências são suficientemente importantes e gratificantes para ter determinado a 

escolha da carreira” (TARDIF, 2005, p. 76-77).  

Outro aspecto relevante nessa questão foi o “gostar do que faz”. Durante sua fala, 

sentimentos de satisfação pessoal e profissional ficaram bastante evidentes. O professor 

demonstrou tais sentimentos em vários trechos da entrevista. Uma narrativa de vida que foi 

evoluindo das dificuldades da infância, passando pelo alcance de propósitos pessoais e 

profissionais maiores − ser alguém bem-sucedido na vida −, indo até sua necessidade pessoal 

de querer dividir o que aprendia com outras pessoas, e encontrou espaço próprio nas 

atividades docentes.  

Na realidade investigada, percebemos que todos os professores deste estudo, quando 

se referiam ao seu ingresso nas atividades do magistério, valorizaram não apenas aspectos 

relativos ao seu lado profissional, mas também a própria necessidade de satisfação pessoal, o 

que permitiu atribuir a esse item um alto nível de evidências correspondentes. Um 

comportamento que encontra respaldo nas palavras de Abraham et al. (1986, p. 160): “[...] el 

ejercicio de la docencia como actividad de relación interpersonal puede ser una fuente de 

desarrollo y realización personal; puede dar sentido a toda una vida [...].”24  

De fato, essa foi a tônica predominante nas falas e nas práticas desses professores. 

Todos pareciam bastante satisfeitos com as atividades exercidas na docência do ensino 

superior de administração. Em nenhum momento, apresentaram quaisquer tipos de 

arrependimento pelo ofício exercido na FCAP/UPE. O que pode ser justificado por assumirem 

outras atividades profissionais não docentes remuneradas, pois todos são consultores, por 

conseguinte, certamente não têm dependência financeira de uma só fonte de renda 

                                                 
24 “[...] o exercício da docência como atividade de relação interpessoal pode ser uma fonte de desenvolvimento e 

realização pessoal; pode dar sentido a toda uma vida [...].” (Tradução livre). 
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profissional; e por se sentirem satisfeitos com suas práticas de ensino. O fato é que todos 

expressaram atitudes de satisfação, o que difere de parte das conclusões de Cunha (2006a) e 

das afirmativas de Barretto (2010) ao evidenciarem que muitos professores apresentaram 

ressentimentos pela desvalorização da sua profissão, por parte dos órgãos governamentais e 

de desprestígio pela própria sociedade.  

Cunha registrou em suas pesquisas: “[...] é com certa mágoa que os professores 

reconhecem a sua desvalorização profissional, especialmente por parte dos órgãos 

governamentais [...] não há condições para o exercício pleno da docência se o professor 

precisa assoberbar-se de trabalho para garantir sua sobrevivência.” (CUNHA, 2006a, p. 123). 

Mesmo assim, a autora destaca não haver sentimentos de arrependimento pela profissão (de 

professor) escolhida e, se pudessem voltar ao passado, os professores certamente optariam 

pela mesma carreira profissional que seguiram até o momento. Nesse momento os professores 

deste estudo demonstraram não apenas sentimentos de natureza profissional, mas também de 

cunho pessoal, o que é bastante natural uma vez que não se pode separar o pessoal do 

profissional, porque, no exercício das atividades, qualquer que seja a profissão, o ser humano 

sempre expressará esses sentimentos.  

Tardif (2005), quando tratou dos saberes docentes, por exemplo, afirmou que esses 

saberes estão assentados nas constantes e dinâmicas relações entre as várias características 

intrínsecas à pessoa do professor, tais como suas emoções, cognição, expectativas, história de 

vida pessoal. Nesse sentido Bourdieu foi mais adiante e afirmou: “É relativamente arbitrário 

dissociar as qualidades de homem dos professores de suas qualidades intelectuais, tamanha é 

a endogamia professoral.” (BOURDIEU, 2008, p. 206). 

Gil (2006) já defendia esse pensamento ao expressar que o profissional professor é 

uma pessoa e como tal tem sentimentos, crenças, valores e interesses com os quais, no 

exercício de sua profissão, passa a relacionar-se com diversas pessoas, principalmente com os 

alunos, colegas professores e consigo próprio, o que pode lhe proporcionar satisfação pessoal. 

Para exercer verdadeiramente a profissão de professor, esse ser necessita de inúmeras 

habilidades que vão desde o conhecimento do seu campo disciplinar e pedagógico até os 

aspectos relativos ao seu lado pessoal, como afetividade, capacidade de relacionamento, 

pensamentos, atitudes e práticas sociopolíticas, reforçam Ramos e Simonini (2010).  

Na mesma contemporaneidade de Abraham et al. (1986), Peretti (1986) já atribuía 

uma dimensão bastante abrangente e, ao mesmo tempo, detalhada sobre a pessoa do 

professor, ao afirmar que esse profissional é um homem de transmissão de conhecimentos, de 
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cultura, um intelectual, um artesão e nem por isso deixava de ser um homem de seu tempo, 

um ser em quem deviam conciliar-se importantes contribuições do homo sapiens e do homo 

faber.   

O que pudemos identificar nos resultados da pesquisa, no que tange às influências da 

escolha da profissão, foram sentimentos de grande satisfação quando os professores deste 

estudo narraram como iniciaram sua trajetória profissional, que culminou no exercício de 

atividades docentes. Alguns até “ajeitavam” melhor sua postura tomando certo fôlego, 

demonstrando muita valorização pelo que, naquele momento, resgatavam do seu passado. Por 

essas razões, podemos atribuir um alto nível de evidências correspondentes nas respostas dos 

professores. 

Na sala de aula, no entanto, essa trajetória profissional foi pouco valorizada, 

demonstrando um baixo nível de evidências correspondentes entre as falas e as práticas em 

campo, pois apenas dois professores apresentaram para os alunos o caminho seguido até seu 

ingresso no magistério superior – P I e P IV – principalmente o segundo professor, que 

contemplou na sua narrativa a própria infância. Assim, destacou o professor, na primeira aula:  

 

Comecei minha vida profissional limpando banheiro [...] já lanchei açúcar 
com farinha por não ter outra coisa para comer [...]. Aos 13 anos de idade, 
era contínuo de escritório [...]. Isso é para vocês entenderem que nada na 
vida é impossível para ninguém. (Professor IV). 

 

Aqui, o professor resgatou da infância as circunstâncias familiares, nesse caso as 

dificuldades que o ajudaram a vencer na vida. Por isso concluiu dizendo aos alunos que “nada 

na vida é impossível para ninguém”. 

No tocante à questão social influenciando a escolha da profissão docente, para o 

Professor V, foi sua condição de profissional geólogo na Agência Estadual de Meio Ambiente 

e Recursos Hídricos (CPRH) que o levou a identificar a existência de práticas equivocadas 

exercidas por veteranos empresários no mercado, responsáveis pelo comprometimento das 

questões socioambientais. Naquela experiência, percebeu que tais práticas poderiam ser 

evitadas por intermédio de uma instituição de ensino superior, onde teria a oportunidade de 

contribuir para a construção de uma geração de empreendedores mais conscientes, mais 

responsáveis na condução de sua organização – um pensamento que expressou seu sentimento 

de compromisso social. Nesse caso, destaca-se outro elemento determinante na eleição da 

carreira do magistério superior: a responsabilidade em contribuir com a (boa) transformação 

social.  
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Nesse sentido, destaca Charlot (2005, p. 82): “O professor é um agente social, mas 

também é um agente cultural [...] o professor, ao mesmo tempo em que contribui para a 

reprodução social, transmite saberes, instrui, educa, forma.” Tardif (2008) corrobora com esse 

autor quando diz que o objeto de trabalho dos docentes são seres humanos que, mesmo 

fazendo parte da coletividade, eles primeiramente existem na sua individualidade; tratá-los 

como indivíduos, no contexto de uma turma de alunos, identificando e respeitando o ser que 

habita o interior de cada um, é uma responsabilidade social que o professor tem de assumir no 

desenvolvimento do seu ofício – postura que denota o caráter social da profissão professor, 

bastante valorizada pelo Professor V.  

Na nossa percepção, esse professor encontrou no magistério a oportunidade de 

contribuir efetivamente para a transformação social quando optou por esse ofício ao perceber 

que poderia, com ele, preparar (educar) futuros administradores – empresários ou 

empreendedores – munidos de maior responsabilidade pelas questões ambientais, capazes de 

não cometer os mesmos erros que são cometidos por veteranos empresários no mercado, que 

acabam comprometendo o meio em que vivem, além de se envolverem em processos 

judiciais. 

O professor demonstrou coerência entre o que narrou e o que verbalizou durante suas 

aulas, fazendo uso de muitos exemplos da realidade prática de mercado, em que ficava 

evidente sua responsabilidade social como educador, focando as agressões ao meio ambiente 

e as penalidades a que muitos empresários acabavam se sujeitando, por não respeitarem a 

legislação pertinente às questões ambientais. Ao tratar o tema Risco Ambiental, por exemplo, 

citou um caso de “crime ambiental” praticado por um tradicional restaurante, situado no 

bairro da Madalena, em Recife:  

 

[...] depois de receber inúmeras multas aplicadas pela Prefeitura, acabou 
fechando as portas. (Professor V). 

 

 Além desses aspectos, trazemos a questão das circunstâncias de mercado contribuindo 

para o profissional ingressar no campo do ensino, com o propósito de “sobreviver” às 

restrições das ofertas de trabalho. Um mercado que, por um lado, elimina determinadas 

profissões e, ao mesmo tempo, tem ampliado significativamente as ofertas de trabalho nas 

instituições de ensino superior, cuja qualificação profissional nem sempre acompanha a 

mesma velocidade como surgem as oportunidades (MELO, 2000; PIMENTA, 2005).  

Para um dos professores deste estudo, seu ingresso nas atividades de professor foi por 
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uma questão de sobrevivência às circunstâncias impostas pelo mercado. Hoje, com outras 

atividades profissionais exercidas fora da instituição de ensino superior, o magistério passou a 

ser um importante mecanismo de se manter atualizado, por meio do estudo que se vê obrigado 

a fazer continuamente. Esse professor afirmou que procura sempre conciliar a teoria praticada 

na disciplina com o que vivencia no cotidiano do mercado, como enfatiza no depoimento:  

 
 
No primeiro momento, fui professor de pré-vestibular por questão de 
sobrevivência. Gostei de repassar meus conhecimentos para os outros. 
Quando eu trabalhava no CEAG, hoje o Sebrae, um colega que ensinava 
aqui, Luiz Antônio, professor de Produção, precisou ausentar-se e me pediu 
para substituí-lo. Eu gostei e depois tive a oportunidade de ingressar na 
universidade. Ensinar me obriga a estudar. Para ensinar, é preciso estar o 
tempo todo se atualizando, pesquisando, mantendo-se atualizado com as 
práticas do mercado. (Professor II). 

 

Encontramos nas pesquisas de Cunha (2006a) essa mesma motivação para o ingresso 

no magistério superior quando tratou sobre “o bom professor e sua prática” – as 

circunstâncias de mercado. No seu estudo, a autora destacou que 60% dos professores 

investigados “[...] afirmaram estar no magistério por razões circunstanciais e não como opção 

profissional primária. Todos eles, entretanto, mostraram um profundo sentimento de 

valorização do magistério, afirmando que gostam muito do que fazem” (CUNHA, 2006a, p. 

159).  

Nessa forma de ingresso no magistério superior, tivemos também bons exemplos de 

coerência entre discurso e prática pelo que atribuímos um alto nível de evidências 

correspondentes. Em campo, percebemos que os professores valorizavam bastante, durante as 

aulas, as experiências de suas atividades de consultoria para ilustrarem as bases teóricas de 

sua disciplina. Nessa relação – teoria e prática – costumavam chamar a atenção dos alunos 

para se manterem sempre preparados, estudando, pesquisando, questionando, a fim de não 

perderem as oportunidades que surgem no mercado – nesse caso, fora da esfera da instituição 

de ensino superior.  Um bom exemplo, nesse sentido, ocorreu em uma das aulas observadas, 

como segue:   

  
Por que todo mundo está de olho na nossa região, no nosso Estado? É porque 
Pernambuco cresce mais que o Nordeste; cresce mais que o Brasil. Assim, 
precisamos melhorar nossa logística para responder aos nossos clientes, ao 
mercado com mais velocidade e melhores preços. É isso que tratamos em 
nossa disciplina, e se quiserem aproveitar as oportunidades de mercado, no 
nosso Estado, logística, é a bola da vez. Está sobrando emprego e faltando 
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profissionais qualificados nessa área. Portanto, estudem bastante, pesquisem, 
leiam, perguntem [...]. (Professor II). 

 

Na questão das circunstâncias de mercado oferecendo oportunidades profissionais, 

verbalizada por esse professor, quando se referia ao seu ingresso nas atividades do magistério 

superior, parecia ainda estar muito presente em sua mente, porque sempre que valorizava sua 

disciplina o fazia perante as oportunidades e exigências do mercado, e não apenas para 

atender à realidade das práticas de gestão nas empresas. Nesses momentos, agia como um 

conselheiro dos alunos, focando não apenas a disciplina, mas também a importância de 

estudar, de pesquisar, de ler. Quando falava de estudo, pesquisa e leitura, ele era mais 

abrangente, não restrito ao seu campo disciplinar (a logística), pois destacava também a 

contabilidade, os recursos humanos, o planejamento, entre outros. 

 

As Atividades Profissionais fora da Instituição e a Relação com as Práticas Docentes 

   

Ao nos referirmos às outras atividades profissionais exercidas fora da instituição de 

ensino superior, queremos diferenciá-las das atividades docentes em que se foca o 

desenvolvimento deste estudo. No entanto, antes de tratarmos da relação dessas atividades 

não docentes com as de natureza docente, é preciso compreender o significado da segunda.  A 

palavra docência é de origem latina “decere”, que significa ensinar; fazer aprender algo ou 

alguma coisa. Logo, podemos considerar como atividades docentes todas as atividades do 

magistério desenvolvidas nas instituições de ensino, da educação básica ao 3.º grau, 

relacionadas com o ensino e a aprendizagem.    

Para Soares e Cunha (2010, p. 23): 

 

Na educação superior, docência e pesquisa são as principais atividades do 
professor. A docência universitária, apesar de ter pouca visibilidade, haja 
vista que os critérios de avaliação e progressão na carreira docente são 
essencialmente relacionados à pesquisa, é uma atividade altamente 
complexa, que não se restringe à sala de aula. 

 

Oliveira (2004) já apresentava esse entendimento ao compreender que as atividades 

docentes não se limitam ao que o professor desenvolve em sala de aula, pois elas envolvem 

também a gestão da escola, o planejamento, a elaboração e execução de projetos de ensino e 

pesquisa; a participação, discussão e elaboração coletiva do currículo e sistemas de avaliação.  

Corroborando com a visão de Oliveira (2004) e Soares e Cunha (2010), encontramos 
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em Garcia (1999) o entendimento de ser o trabalho docente um conjunto de atividades 

realizadas pelos professores antes, durante e após a ação educativa, a fim de garantir a 

aprendizagem dos alunos não restrita à sala de aula. Nesse mesmo sentido de compreensão, 

Zabalza (2004) entende que a docência vem passando por expressivas transformações, tais 

como a presença cada vez maior daquele que a exerce (o professor) nas modalidades de 

associado e em tempo parcial; seu envolvimento em atividades de departamentos, em 

comissões, órgãos colegiados; busca de financiamento, negociação de projetos e convênio 

com empresas e instituições, públicas e particulares; intercâmbio com instituições de ensino 

superior, nacionais e internacionais, reforçando o caráter teórico e prático da formação de seus 

alunos e dos próprios professores. 

Desse modo, no contexto deste estudo e levando em consideração a nova realidade do 

trabalho docente, que não se limita ao que é realizado nas instituições de ensino superior, 

tampouco na sala de aula, e sim vai além desses limites, entendemos ser fundamental analisar 

e compreender como as atividades profissionais desenvolvidas pelos professores, fora da 

esfera do ensino superior, relacionam-se com aquilo que é praticado no seu exercício docente.   

Para Tardif (2005, p. 11), o saber dos professores “[...] está relacionado com a pessoa 

e a identidade deles, com a sua experiência de vida e com a sua história profissional [...]”. 

Embora o autor, quando se refere ao profissional, direcione sua fala às atividades da educação 

escolar, compreendemos que a prática profissional não docente, exercida fora da instituição 

de ensino, também integra a história de vida profissional do professor.  

Por conseguinte, não podemos ignorar a existência de uma íntima relação entre o que 

o professor pratica no seu trabalho docente e o que ele vivencia fora desse ambiente também. 

O próprio autor, quando tratou do saber em seu sentido mais geral, afirmou: “[...] o saber é 

sempre o saber de alguém que trabalha alguma coisa no intuito de realizar um objetivo 

qualquer.” (TARDIF, 2005, p. 11). Tanto na instituição de ensino como em outro campo 

qualquer, o exercício de uma atividade profissional sempre precederá de um determinado 

objetivo que pode ou não estar incorporado na intencionalidade de quem a exerce.  

Ao considerarmos as atividades docentes e aquelas exercidas fora dessa área como 

partes integrantes na construção dos saberes dos professores, reconhecemos a relevância de 

analisar a profissão professor em duas perspectivas: o valor da sua experiência prática de 

mercado para o exercício da docência; e a contribuição que o trabalho docente representa para 

aquilo que realizam profissionalmente fora da instituição de ensino superior.  

Partindo da primeira perspectiva, a prática geralmente assume elevado nível de valor 
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na teoria, própria do campo disciplinar de cada professor. Essa afirmação encontra respaldo 

nos estudos de Cunha (2006a) sobre “o bom professor e sua prática”, em que constatou que é 

um procedimento comum, entre os professores considerados no seu trabalho, partir da sua 

vivência prática para os fundamentos teóricos da disciplina. Nesse sentido de movimentação – 

da prática à teoria – acreditam conseguir facilitar o entendimento da teoria para os alunos, por 

aproximá-los da realidade prática do seu cotidiano, ou seja: “[...] os professores 

compreenderam que tudo o que é próximo, que é real para o aluno tem significado maior.” 

(CUNHA, 2006a, p. 110).  

Neste ponto vamos abordar a contribuição de outras atividades profissionais, exercidas 

fora da instituição do ensino superior, na complementaridade das práticas do trabalho docente, 

especificamente no campo do ensino em que se concentram as pesquisas deste estudo. 

Como já afirmamos, todos os professores deste estudo, além de exercerem atividades 

profissionais docentes (ensino, pesquisa e extensão), desenvolvem trabalhos complementares 

à docência, tais como as de coordenação de curso e apoio técnico-administrativo a essas 

coordenações; fora da instituição de ensino superior, realizam outras atividades profissionais, 

especialmente as de consultoria. Essa é a realidade também retratada nas pesquisas de Araújo 

(2005) entre professores iniciantes da UFPE, que não são apenas profissionais docentes, pelo 

que encontramos um alto nível de evidências correspondentes entre suas falas e os estudos 

dessa autora.  

Nos depoimentos, houve unanimidade ao afirmarem que as atividades de consultoria 

trazem grande contribuição para o que praticam em sala de aula, como podemos observar:  

 

Sou consultor há mais de vinte anos [...] tenho uma experiência prática de 
mercado. Eu ensino aquilo que faço. A prática me dá condições de 
confrontar o conhecimento teórico com o que é aplicado na realidade da 
empresa. (Professor I). 

 

 Embora tenha mais de vinte anos de ensino no campo investigativo deste estudo 

(FCAP/UPE), o professor não valorizou a docência como sua principal profissão, dando a 

entender que a prática fora da instituição de ensino superior parece contribuir mais para sua 

prática docente do que a docência para seus trabalhos de consultoria.  

 Na sala de aula, esse professor demonstrou o mesmo sentido preponderante de 

valorização da sua vivência como consultor para com seu trabalho de professor – da prática 

sobre a teoria. Em uma das aulas, quando um aluno levantou uma dúvida a respeito de um 

conceito da disciplina, ele respondeu com um exemplo prático de sua experiência, como 
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geralmente o fazia diante do surgimento de dúvidas conceituais entre os alunos. Assim 

observamos:  

 

Aluno − Professor, eu queria saber qual é a diferença entre diversificação 
horizontal e conglomerada? No livro, isso não ficou muito claro para nós. 
 
Professor − A Consul fez o que podemos chamar de diversificação 
horizontal. Tinha experiência em refrigerador, freezer e resolveu lançar 
condicionador de ar. Daí criou outro produto, sem grandes esforços. A 
tecnologia é a mesma, os fornecedores são os mesmos, os clientes os 
mesmos, o mercado. Já a Pilar, quando resolveu fabricar café, teve de criar 
uma empresa; outra fábrica. Isso é diversificação conglomerada. São 
exemplos de situações práticas, que vivi nessas empresas como consultor. 
(Professor I).  
 

Cunha (2005) mostra essa relação entre as experiências do profissional fora da 

docência e a do profissional na ação docente quando se referia ao valor do cotidiano como um 

dos importantes atributos didáticos para o bom exercício da profissão professor. Em suas 

práticas de ensino, deve o profissional saber resgatar e explorar adequadamente as próprias 

experiências práticas decorrentes de situações reais recentes e aquelas integrantes do senso 

comum, reforça a autora.  

Corroborando com o pensamento de Cunha (2005), Tardif (2000; 2005) afirma que a 

atividade do professor, assim como seu saber, traz na sua essência as marcas do seu trabalho, 

sendo produzido e modelado no e pelo trabalho. Um trabalho multidimensional que incorpora 

elementos relativos à sua identidade pessoal e profissional, à sua situação social e, ainda, ao 

próprio trabalho diário que realiza na escola, na sala de aula e fora desses contextos também.  

Essa tendência de valorização da prática também foi destacada por Chartier, que 

reconhece a importância do conhecimento prático na formação do professor e afirma que o 

modelo de construção do seu saber, fundamentado na pesquisa-ação (na prática), “[...] toma 

emprestado muitos de seus conceitos do mundo do trabalho, da formação dos adultos nas 

empresas. Ele legitima o ponto de vista dos atores em campo, idealizadores, inventores e não 

somente executores” (CHARTIER, 2007, p. 188). Uma forma de enfatizar outra modalidade 

de construção do saber docente além daquela forjada pelos pesquisadores na academia: o 

saber forjado na prática docente e não docente. 

Apesar da maior ênfase nas questões práticas, os professores investigados neste estudo 

também traziam para a atividade docente os fundamentos teóricos da disciplina, embora não 

na mesma intensidade como abordavam suas práticas de consultoria, como evidencia o 

exemplo a seguir:  
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Sou consultor na área de gestão ambiental. Isso ajuda muito na sala de aula, 
porque é nos problemas reais que vamos encontrando os mecanismos e as 
formas de solução [...] os alunos conseguem entender melhor a teoria com a 
apresentação de problemas reais da atualidade [...] problemas da nossa 
região, do nosso Estado [...] mas a compreensão da realidade passa também 
pelo conhecimento da teoria. (Professor V). 

 

Como podemos observar nessa constatação, o professor iniciou sua abordagem 

focando primeiro seu trabalho de consultor, destacando o valor dessa experiência profissional 

para o exercício de suas atividades em sala de aula. Depois, disse que os mecanismos de 

solução são encontrados por meio dos problemas reais, que ele certamente conhece com base 

no que vivencia fora do campo da docência. Porém, ao se referir à questão da teoria 

disciplinar, já no final de sua fala, ele a considerou como uma ferramenta de compreensão da 

realidade, e não de solução de problemas, como o fez ao tratar do conhecimento da realidade 

fora da instituição de ensino. Essa forma de compreender a teoria demonstrada pelo professor 

é compatível com a visão de Pimenta e Anastasiou (2005), que consideram a teoria como um 

mecanismo que ilumina a análise, investigação e explicação da realidade. No nosso 

entendimento, no entanto, se por meio da teoria podemos melhor compreender a realidade, 

por meio dela, podemos também encontrar com maior facilidade os caminhos a serem 

trilhados em busca de sua solução. 

 

Contribuição das Atividades Docentes para o Exercício de Outras Atividades  

Profissionais Exercidas fora da Instituição de Ensino Superior 

 

Os professores possuem diversos saberes, que vão desde as bases teóricas do seu 

campo disciplinar até as questões mais práticas de suas atividades profissionais exercidas na 

instituição de ensino e fora dela. No trabalho docente, eles mantêm diversas relações com os 

saberes que mobilizam a teoria e a prática, numa interação contínua em torno de sua área de 

conhecimento.  

As experiências práticas trazidas ao ambiente docente são fundamentais para que as 

teorias possam ser mais facilmente compreendidas pelos alunos e pelos próprios professores, 

conforme relatado anteriormente. Contudo, sem fundamentação teórica, o conhecimento 

prático dos professores não poderia ser interpretado e, sem essa compreensão, pouco 

contribuiria para a práxis social, pois, como bem definiram Pimenta e Anastasiou (2005, p. 

179): “[...] o papel das teorias é o de iluminar e oferecer instrumentos e esquemas para análise 
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e investigação, que permitam questionar as práticas e, ao mesmo tempo, pôr as próprias 

teorias em questionamentos, uma vez que são explicações sempre provisórias da realidade.”  

Na mesma linha de pensamento de Pimenta e Anastasiou (2005), encontramos em 

Kuenzer (2003) a compreensão de que a função da teoria é proporcionar melhor entendimento 

e interpretação sobre os fenômenos práticos. Uma prática que depende de conhecimento 

teórico para transformação de uma realidade cada vez mais dinâmica no tempo e no espaço.  

Aqui se trata da importância que a teoria, existente em torno dos diversos campos 

disciplinares, representa para as práticas profissionais exercidas fora da instituição de ensino 

superior pelos professores. Nesse sentido, o nível de evidências correspondentes permaneceu 

no patamar alto da teoria para a prática. A realidade mostrou que a teoria tem sido um 

importante complemento para as atividades práticas profissionais dos professores 

desenvolvidas fora da docência. Em todas as falas, percebemos o reconhecimento do valor 

que os professores atribuíram às atividades de sala de aula em benefício do que fazem 

profissionalmente em outros campos de trabalho.  

Ficou implícita aqui a importância de se ter um bom domínio da base conceitual da 

própria disciplina, de modo a favorecer o enriquecimento de suas experiências como 

consultores. A necessidade de dominar as bases teóricas do seu campo disciplinar, expressa 

pelos professores, encontra ressonância nas pesquisas de Bazzo (2008) sobre os atributos do 

“bom professor universitário”. Ele concluiu que ter domínio de conhecimentos específicos da 

disciplina, apresentar metodologia adequada para transmitir esses conhecimentos aos alunos e 

manter-se atualizado nesses conhecimentos configura-se como o mais relevante requisito de 

um bom professor no contexto do ensino superior. 

Esse valor do conhecimento disciplinar foi reconhecido e verbalizado pelos 

professores quando afirmaram ser um meio que facilita a compreensão daquilo que ocorre nas 

práticas das organizações, por colaborar com o desenvolvimento de pesquisas voltadas ao 

processo decisório das organizações; por ser um importante meio transformador da realidade 

em que vivemos; e por ser um complemento das atividades práticas exercidas fora da 

instituição de ensino superior.  

Mesmo assim, todos os professores, quando se referiam à contribuição de seu trabalho 

docente entre as atividades de consultoria, sempre contemplavam em suas falas o sentido 

inverso também, ou seja: o valor da sua prática como consultor para a compreensão da teoria 

no seu campo disciplinar. Desse modo, reforçaram o que foi evidenciado anteriormente 

quanto às influências das atividades não docentes no contexto das práticas docentes.   
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À pergunta a respeito de como a prática docente tem influenciado suas atividades em 

outros campos do trabalho, um dos professores revelou:  

 

Para mim, é um complemento [...] a sala de aula ajuda na minha prática de 
consultor, e minha prática ajuda meu trabalho em sala de aula, quando trato 
das bases teóricas da minha disciplina [...] uma via de mão dupla [...] a 
pesquisa que desenvolvemos na academia é sempre muito valiosa para 
aquilo que faço nas empresas na condição de consultor. (Professor VI). 

 

Percebemos, no depoimento desse professor, certo caráter utilitário do seu 

conhecimento teórico para com o saber prático quando diz tratar-se de um “complemento” em 

relação ao que realiza fora da instituição de ensino superior. Por outro lado, suaviza essa 

relação ao afirmar tratar-se de “uma via de mão dupla” principalmente quando se refere às 

pesquisas produzidas na instituição de ensino superior. O que se constata, de fato, é que as 

experiências de sala de aula têm sido bastante valorizadas, porque é nelas que os professores 

vão encontrar inspiração para construírem seus saberes, promoverem mudanças, 

reformularem a própria forma de pensar e de agir no cotidiano do exercício profissional, 

conforme o entendimento de Cunha (2005). 

Nas observações de sala de aula, os professores investigados também demonstraram as 

experiências docentes por meio das disciplinas. Nesse sentido focaram muito mais o valor da 

disciplina para a formação dos alunos, como futuros administradores, do que mesmo para o 

exercício das atividades profissionais, que eles (os professores) vivenciam como consultores.  

Destarte, verificamos um nível alto de evidências entre as falas nas entrevistas e as 

falas durante as aulas observadas, pois mesmo que o valor das atividades de professor não 

tenha sido direcionado para o que eles exercem fora do ambiente docente, esses professores 

valorizaram bastante sua disciplina perante os alunos, demonstrando inúmeras conexões com 

as demais – dentro e fora do campo disciplinar da administração. Na sala de aula, os alunos 

relacionavam conhecimentos disciplinares que, de certo modo, poderão fazer uso em diversos 

campos de trabalho, uma vez que os professores, ao fazerem referência às suas práticas não 

docentes, geralmente o faziam contemplando os referenciais teóricos das respectivas 

disciplinas.   

Em uma das observações, um professor demonstrou coerência entre o que verbalizou e 

manifestou em suas práticas na sala de aula ao valorizar a disciplina perante outros campos 

disciplinares da administração, em que o componente “experiência prática” (do professor) se 

fez presente, conforme a situação descrita a seguir: 
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Professor − Sua empresa tem OSM? O que é OSM? Organização, 
Sistemas & Métodos. Como OSM acontece na sua empresa? O que vocês 
fazem na sua empresa? 

Aluno − Auditoria fiscal, professor.  

Professor − Na sua atividade, você precisa de formulários, processos [...], e 
isso é OSM. 

 
Outro aluno disse que trabalha na área financeira, e o professor conclui:  

 

Então você precisa de gráficos, processos, e isso é OSM também. Logo, 
OSM está presente em todas as áreas da empresa [...] onde você trabalhar, 
encontrará OSM. (Professor VI).  
 

Cabe ainda ressaltar que os conhecimentos teóricos da disciplina, tratados nessa 

observação, foram todos contemplados com exemplos práticos ao longo de suas aulas – 

formulários, processos e gráficos – sempre fazendo relação ao que vivenciou ou estava 

vivenciando na condição de consultor.  

Nas aulas dos professores participantes deste estudo, mesmo que a prática se tenha 

mostrado mais volumosa que a teoria, a teoria e a prática estiveram sempre uma ao lado da 

outra, confirmando a compreensão de Leite (2010) de que ambas estão intimamente 

relacionadas num processo de contínua interação; assim sendo, apesar da experiência prática 

anteceder à sua teorização pela universidade, ambas vão sendo construídas e reconstruídas por 

meio de uma movimentação contínua de vivências teóricas e práticas do professor, dentro e 

fora da instituição de ensino superior, enfatiza a autora.  

 

O Cotidiano do Professor diante das Condições de Trabalho e das Práticas Pedagógicas 

 

Para Charlot (2005, p. 83), “[...] os alunos não vão mais para a escola para aprender, 

mas para ter um bom emprego no futuro”. O autor, ao se referir ao caráter utilitário do ensino, 

diz que, no passado, as pessoas iam à escola pelo prazer de saber; hoje pela obrigação de 

atender às exigências do mercado, ter um diploma e assim “ter uma vida normal”.    

Essa forma equivocada de compreender o papel da escola como “produtora de 

diplomas”, certamente pode ser atribuída ao próprio mercado, que passa a exigir cada vez 

mais titularidade acadêmica para ocupação de cargos, dos mais simples aos mais complexos, 

já percebida por Pimenta e Anastasiou (2005).  

Desse modo, por um lado, a instituição de ensino se expande para atender à crescente 
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demanda pelo acesso, com menos ênfase no saber e mais nas certificações. Uma demanda que 

em nível do ensino superior brasileiro vem elevando-se significativamente nas últimas 

décadas – o acesso ao ensino superior no Brasil passou de 356.667, em 1980, para 1.481.995 

em 2007, assinala Morosin (2010). 

Por outro lado, a “produção” de certificados não garante a qualidade daqueles que são 

“qualificados” pela escola. Essa preponderância da quantidade sobre a qualidade na formação 

das pessoas pode levar o mercado a mais valorizar a titulação do que mesmo a própria 

formação realizada pelos profissionais recrutados e selecionados, conforme alerta Barretto 

(2010). Tardif (2006) critica essa forma reducionista da educação à racionalidade econômica, 

em que o ensino passa a assumir um caráter cada vez mais competitivo como consequência do 

modelo de educação em massa inspirado na economia industrial.    

Essa realidade que retratamos não é apenas uma particularidade do Brasil, é um 

atributo do fenômeno global, que afeta países como França, Inglaterra e República Tcheca 

(CHARLOT, 2005). Desse modo, para assumir a profissão professor diante desse cenário, é 

preciso estar ciente e consciente dos grandes desafios globais que se impõem ao ofício 

docente, que não estão restritos ao desvio de finalidade quando se procura a instituição 

escolar, mas também às próprias questões relativas ao estresse a que são submetidos os 

professores; ao relativo desinteresse do Estado em proporcionar financiamento à educação; à 

invasão da tecnologia; aos problemas de orçamento e investimento na educação; e ao 

massificado desenvolvimento da educação a distância (TARDIF, 2008).  

Logo, nesse contexto trataremos das principais dificuldades enfrentadas pelos 

professores investigados tomando como referência as que foram consideradas na 

fundamentação teórica deste estudo, demonstradas por Tardif (2008), comuns nos países 

europeus e americanos, que afetam também a realidade brasileira no campo da educação, 

notadamente as relativas a níveis de estresse a que são submetidos os professores; implicação 

dos constantes avanços da tecnologia; e questões de orçamento e de investimento na educação 

por retratarem melhor o que diagnosticamos no campo investigativo. Por fim, trataremos das 

condições de preparação do aluno e do seu comportamento em sala de aula, apontado pelos 

professores como outra variável relativa às dificuldades para o exercício de seu trabalho 

docente. 

Nessa perspectiva, partimos de questionamentos relativos às principais dificuldades 

enfrentadas por esses professores no exercício de suas atividades docentes, especificamente 

no âmbito da FCAP/UPE. Embora a natureza das dificuldades tenha variado de professor a 
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professor, todos afirmaram que têm encontrado restrições para o exercício de suas atividades 

de ensino no âmbito deste campo investigativo, a exceção de um dos entrevistados, que 

afirmou nunca se haver deparado com esse tipo de problema no seu exercício docente.  

O otimismo apresentado por esse professor nos remete a relacionar com semelhante 

postura demonstrada pelos professores pesquisados por Cunha (2006a) em seus estudos. Os 

professores investigados pela autora afirmaram gostar do que fazem; valorizam bastante seu 

contato com os alunos; e repetiriam essa escolha se pudessem voltar ao passado e se lhes 

fosse dado um novo optar profissional, apesar de reconhecerem a existência de dificuldades 

no exercício de sua profissão − a desvalorização do magistério em relação principalmente à 

questão salarial; à estruturação do ensino superior com currículos estratificados, fragilidade de 

poder dos órgãos colegiados; e às questões inerentes às condições de trabalho, como materiais 

didáticos, biblioteca.  

Desse modo, os dados coletados neste estudo mostram alto nível de evidências 

correspondentes, pois há, de fato, o reconhecimento da maioria desses professores da 

existência de dificuldades no exercício das atividades de ensino, acima referidas por Tardif 

(2008) − os níveis de estresse; os avanços da tecnologia; as questões de orçamento e de 

investimento na educação, e o perfil dos alunos.  

Essas dificuldades podem ficar muito mais relevantes se considerarmos que a docência 

se alicerça num triplo papel exercido pelo professor, nem sempre alinhado em seus 

sentimentos e interesses, conforme descreveu Charlot (2005), ou seja: seu papel de sujeito 

educador, cujas convicções pessoais e profissionais nem sempre estão sintonizadas com o 

interesse da instituição escolar; seu papel de representante da instituição escolar, bastante 

influenciado pelos interesses das políticas públicas e do mercado; e seu papel técnico de 

transmissor do patrimônio humano (do conhecimento) às novas gerações. 

No que tange às dificuldades relativas ao estresse, um dos professores citou o desafio 

de conciliar suas atividades docentes com aquelas exercidas fora da instituição de ensino 

superior. Nesse ponto, consideramos o nível baixo de evidências correspondentes entre as 

falas, porque apenas um professor externou esse sentimento – o Professor I. Mesmo assim, 

apesar do inexpressivo nível de evidências registrado, consideramos o pronunciamento desse 

professor como relevante para o estudo, uma vez que nele se encontra um ponto de 

convergência com uma das principais dificuldades enfrentadas pelos professores no exercício 

do ofício, destacada por Tardif (2008): o estresse a que são submetidos pela tentativa de 

conciliar diversas atividades simultaneamente como mecanismo de sobrevivência. Vale 
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ressaltar que, no caso dos professores participantes desta investigação, o estresse a que se 

submetem não tem como causa a questão da sobrevivência, como salientado por esse autor, 

mas − além da insuficiência de tempo para compatibilizar as atividades profissionais docentes 

com as não docentes por parte de um deles − o enfrentamento das limitações de recursos 

materiais, os avanços da tecnologia, problemas de orçamento e investimento na educação e, 

ainda, o perfil do próprio aluno, em que as evidências se apresentam em distintos níveis.  

Embora as motivações sejam distintas, entre as apresentadas pelos professores deste 

estudo e as especificadas pelos professores nas investigações de Tardif (2008), o fato é que 

todos, na tentativa de compatibilizar suas atividades, acabam se deparando com a carência de 

tempo para conciliar as demandas recebidas, gerando desgaste físico e emocional (estresse), 

provocados pelo elevado número de aulas e de alunos por turma que têm de assumir para dar 

conta das demandas recebidas, ou mesmo por eles provocadas, conforme apontam as 

pesquisas de Cunha (2006a).  

O observado em campo, em relação ao “estresse” provocado pelo excesso de trabalho, 

mostrou que os professores, apesar dos distintos ritmos de suas práticas – uns mais acelerados 

que outros – seguiram seu programa disciplinar, cumpriram a carga horária dentro dos prazos 

estabelecidos para o semestre letivo, interagindo bastante com os alunos, comunicando-se, 

enviando e recebendo materiais (textos, trabalhos, exercícios) por e-mail. Além dessas 

atividades, os professores assumem outros trabalhos docentes e complementares ao magistério 

superior na própria FCAP/UPE. Mesmo assim, em nenhum momento, os professores foram 

vistos se queixando do excesso de trabalho realizado, tampouco pela falta de tempo para 

conciliar aulas com os compromissos de consultoria, como foi verbalizado por um deles.  

Um nível de dificuldade que, na realidade da FCAP/UPE, aparentemente se mostrou 

incompatível com esse tipo de problema diagnosticado por Cunha (2006a) quando tratava da 

sobrecarga de trabalho docente a que muitos professores são obrigados a assumir, nem sempre 

exercidos na mesma instituição de ensino, pela necessidade de garantir sua sobrevivência, 

muitas vezes contrariando os próprios interesses das instituições onde exercem suas atividades 

docentes, acrescenta Charlot (2005).   

Se havia dificuldades relativas ao excesso de trabalho para sobreviver, os professores 

neste estudo em nenhum momento demonstraram existir na sala de aula − nem nas falas nem 

em campo − como verbalizado pelos professores investigados por Cunha (2006a).   

Além desse aspecto, os resultados desta pesquisa mostraram a carência de recursos 

materiais adequados oferecidos pela instituição – outro aspecto destacado por Tardif (2008) – 
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como inevitável reflexo do avanço tecnológico e seus efeitos nas condições materiais do 

trabalho docente. Nesse segundo ponto, no entanto, o nível de evidência ficou no patamar 

mediano, pois três professores consideraram os recursos materiais oferecidos pela instituição 

como inadequados, ou insuficientes, como é possível observar em um dos depoimentos:  

 

Há também a falta de recursos materiais, mas nossa faculdade é muito bem 
suprida. Eu sou uma pessoa que, para todo lugar aonde vou, tenho de levar 
meu computador, data-show [...] procuro me manter sempre atualizado, pois 
os alunos têm seus recursos tecnológicos, usam a internet e me forçam a me 
manter sempre atualizado [...]. Isso é um investimento alto que tenho de 
fazer sempre, constantemente. (Professor I). 
 

Como é possível observar, o professor deu ênfase não só à carência de recursos 

materiais, mas, e principalmente, aos altos investimentos que se vê obrigado a fazer a fim de 

se manter atualizado. Nesse sentido, os resultados das falas mostram outra dificuldade para o 

exercício da profissão professor, que também é evidenciada por Tardif (2008): necessidade de 

investimentos elevados para o professor manter-se atualizado em vista dos constantes avanços 

da tecnologia, e os próprios alunos, que se apresentam cada vez mais municiados de 

tecnologia moderna em termos de equipamentos e programas. Para esse autor, no entanto, a 

invasão da tecnologia de comunicação tem-se revelado também como eficiente mecanismo de 

estímulo ao professor na busca contínua de atualização e aprimoramento de seus métodos de 

ensino, com a utilização de equipamentos modernos.  

Esse fenômeno, ao mesmo tempo em que estimula o professor a manter-se atualizado, 

tem-se configurado como mais um ingrediente responsável pela elevação do seu nível de 

estresse, uma vez que se depara com a necessidade de fazer investimentos financeiros nem 

sempre compatíveis com seus rendimentos. Trata-se de um fenômeno em que o professor se 

vê “obrigado” a, no mínimo, ter a capacidade de acompanhar a velocidade como os alunos se 

movimentam com essa ferramenta: a tecnologia da comunicação (TARDIF, 2008). Essa é 

uma questão evidenciada nos resultados da pesquisa que os professores têm procurado 

resolver, fazendo os próprios investimentos, atualizando-se e utilizando os próprios 

equipamentos, como no caso do Professor I. 

Ao nos reportarmos às dificuldades decorrentes do avanço tecnológico, na prática, 

percebemos que todos os professores investigados, à exceção de um deles, fizeram uso de 

quadro magnético e equipamentos de multimídia fornecidos pela FCAP/UPE – apenas um 

deles trazia para as aulas seu notebook e o próprio multimídia. Durante as aulas observadas, 

essa pareceu não ser uma dificuldade, de fato, para os professores, tampouco para os alunos, 
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pois não houve outros tipos de manifestação nesse sentido, diferentemente das pesquisas de 

Cunha (2006a), em que as condições de trabalho foram apontadas como uma das mais 

relevantes dificuldades enfrentadas pelos professores no exercício de seu ofício docente, 

impossibilitando a prestação de um ensino de melhor qualidade.  

É possível justificar esse comportamento dos professores da FCAP/UPE considerando 

que o sistema de multimídia existente em todas as salas de aula da graduação, fornecido e 

utilizado por cinco dos professores observados, é composto pelos seguintes equipamentos: 

uma TV de 32", um computador e um TV Coder (equipamento que transfere a imagem do 

monitor à TV de 32"). Percebemos, no entanto, que a área de exposição dos slides, com esses 

equipamentos, é bem menor que as projetadas em multimídias convencionais, uma vez que, 

no primeiro caso, trata-se de uma TV de 32". Mesmo assim, em nenhuma das aulas 

observadas, esses equipamentos apresentaram relevantes problemas de funcionamento, 

tampouco os professores ou alunos fizeram críticas, reclamações ou significativas restrições a 

eles. Convém destacar, ainda, que quatro salas da graduação dispõem de computadores e 

multimídias, que são bastante utilizados pelos professores e alunos em sistema de rodízio 

quando da apresentação de seminários. 

No que se refere às questões de orçamento e de investimento na educação, um 

depoimento, registrado no momento em que se falava sobre as dificuldades para o exercício 

da profissão professor na instituição investigada, revelou que salário não é um tema 

considerado representativo nesse contexto, como segue:  

 

É claro que qualquer um falaria do salário, mas vou tocar no ponto que eu 
tenho percebido; não tenho base científica para afirmar isso, só a 
experiência. Bem, o que eu percebo é que nossos alunos [...] (Professor III). 

 

O problema da insatisfação com salários, que poderia ser algo vinculado às questões 

de “orçamento e investimento na educação”, mostrou-se pouco expressivo.25 Nos 

depoimentos, apenas dois professores fizeram referência a essa “dificuldade”, mas de maneira 

sutil e pouco valorada, como no depoimento do Professor III, que iniciou sua fala dizendo que 

o salário seria uma questão óbvia, no contexto das dificuldades, mas em seguida focou o 

problema em outra direção (o comportamento dos alunos).  

Quanto às questões relativas a dificuldades docentes, centradas no perfil do aluno, os 
                                                 
25 No que diz respeito à questão orçamentária para a educação, parece ser mais um problema de correta aplicação 

do que mesmo de investimento, porque, segundo dados do MEC/Inep, a estimativa de investimento geral na 
educação brasileira, em relação ao Produto Interno Bruto, evoluiu de 4,7%, em 2000, para 5,1% em 2007 
(ANEXO C).   
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professores destacaram a existência de problemas na falta de preparação anterior, necessária à 

chegada à sua disciplina (embasamento teórico prévio); baixa capacidade reflexiva; dispersão 

durante as aulas; falta de foco no futuro profissional; falta de respeito à autoridade do 

professor e o individualismo. Quatro professores fizeram tais registros, pelo que atribuímos o 

nível médio de evidências correspondentes em suas falas.  

Dentre os depoimentos obtidos, um foi bastante significativo nessa questão:  

 

A maior de todas as dificuldade que tenho encontrado não é restrita à FCAP. 
Eu observo também na Unicap. Enfim, é uma dificuldade do nosso tempo. 
Há uns trinta anos, a figura do professor era respeitada na comunidade. 
Financeiramente podia ser bem ‘maltrapilho’, mas ele era uma pessoa de 
referência na comunidade. As pessoas, sobretudo os alunos, o respeitavam 
[...] a grande dificuldade que tenho encontrado é essa falta de referência e de 
respeito de alguns alunos em relação ao professor. Muitos demonstram 
atitudes verdadeiramente desrespeitosas e, sobretudo, individualistas. 
(Professor V). 

 

Para esse professor, o mais relevante, em termos de dificuldades, são as atitudes dos 

alunos. Algo que ele atribui não apenas aos alunos da FCAP/UPE, mas a alunos da 

Universidade Católica de Pernambuco (Unicap), onde também exerce atividades de 

magistério superior.  

Outro aspecto interessante no final da fala desse professor foi o destaque dado à 

atitude desrespeitosa e individualista do aluno na atualidade. No que se refere ao desrespeito à 

figura e autoridade do professor, nos estudos de Turbin (2010), encontramos ressonância ao 

sentimento expresso pelo professor em sua fala, pois para a autora, as maiores dificuldades 

apontadas pelos professores de inglês da rede pública no Estado de São Paulo são os alunos – 

indisciplinados e desrespeitadores. A esse momento de sua tese, a autora denominou de “[...] 

muro das lamentações [...]” (TARDIF, 2010, p. 97).  

Focando a atenção na questão da atitude individual do aluno, ressaltada com destaque 

por esse professor, compreendemos que essa tendência pode ser combatida com atitudes, 

discussões e práticas coletivas estimuladas pelos próprios professores, visto que na relação 

entre professores e alunos há sempre um predomínio de influências do docente aos discentes, 

conforme o pensamento de Rockwell e Mercado (1986). 

Ao tratar da construção da identidade do professor, Abrahão (2008), em pesquisa 

realizada com professores do Rio Grande do Sul, enfatizou que essa identidade deve envolver 

elementos que vão além de seus conhecimentos técnicos e disciplinares, devendo contemplar 

também “[...] valores como: amizade pelos alunos e pelos colegas; amor pela profissão, 
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paixão pela educação; busca de maior competência no fazer pedagógico [...]” (ABRAHÃO, 

2008, p. 9), que certamente podem contribuir para o desenvolvimento de atitudes menos 

individuais e mais coletivas por parte dos alunos. Reforçando o pensamento dessa autora, 

Torres (2006) afirma que não se pode conseguir bons valores e competência na construção da 

identidade profissional docente apenas de forma individual e isolada, e sim quando esse 

processo se dá de maneira coletiva.  

Corroborando com o pensamento de Torres (2006) e Abrahão (2008), encontramos em 

Gil (2006) afirmações de que o professor deve ser um profissional aberto à construção 

coletiva de sua identidade, mostrar-se entusiasta no exercício de sua profissão e sempre se 

apresentar como um mediador entre seu conhecimento e o conhecimento de seus pares, o 

conhecimento e seus alunos; também quando se tratar de um conhecimento cuja 

responsabilidade seja de outro professor, mas que esteja no âmbito do seu domínio disciplinar 

– atitudes que poderão desconstruir quaisquer tentativas de construção apenas individual e 

isolada de sua identidade profissional e a de seus alunos, futuros profissionais em processo de 

formação.  

Nas falas, os problemas de preparação, comportamento e atitudes, centrados na figura 

do aluno, foram considerados por quatro dos professores pesquisados como a mais relevante 

barreira para o bom exercício de suas atividades, ao que atribuímos um nível médio de 

evidências correspondentes. Na prática, no entanto, suas falas ficaram vazias e distantes do 

observado, uma vez que, em sala de aula, todos demonstram exatamente o contrário, porque o 

nível de interação e respeito mútuo de professores e alunos se mostrou constante e bastante 

elevado a cada encontro observado – nas aulas expositivas, nos seminários, trabalhos em 

equipe, em duplas e individuais. 

Nesse sentido, parece haver pelo menos duas possibilidades que possam justificar 

expressiva contradição do que nos foi falado nas entrevistas e o que efetivamente observamos 

em campo: ou os professores expressaram um sentimento generalizado sobre a postura 

(fragilizada) dos alunos, por um possível senso comum de que o aluno de hoje é 

“negativamente” diferente em relação ao aluno do passado; ou os alunos com quem esses 

professores trabalharam durante o período de observações deste estudo os surpreenderam com 

atitudes totalmente opostas às suas expectativas – mostrando-se interessados, proativos, 

respeitosos. Apesar dessa constatação preliminar, não podemos formular nenhum juízo de 

valor a respeito do comportamento dos alunos, uma vez que o objeto de estudo foram seus 

professores.   
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Quanto às dificuldades apontadas por Charlot (2005), no que se refere às relações 

conflituosas do professor e seu papel − de sujeito educador, com suas convicções; de 

representante da instituição escolar; e de técnico transmissor do conhecimento −, não 

podemos afirmar se há ou não compatibilidade entre a realidade dos dados coletados e o 

pensamento desse autor, porque o foco deste estudo foi centrado na figura do professor, e não 

na instituição de ensino superior – FCAP/UPE. Mesmo assim, consideramos esse tema 

relevante por identificarmos significativo motivo que poderia dar margem à existência de 

possíveis conflitos de interesses – pessoais (dos professores) e institucionais, ou seja: os 

professores, além das atividades diretamente ligadas ao ensino, realizam vários trabalhos 

complementares à docência na própria instituição, o que poderia caracterizar uma fuga dos 

compromissos assumidos em sala de aula. 

Para a possível fuga de sala de aula, Biasoli e Ferreira afirmam que muitos 

professores, graças “[...] às limitações institucionais do trabalho, sentem-se prejudicados no 

desempenho em sala de aula e, como saída para a carreira, buscam novos desdobramentos 

como, por exemplo, direção, assessoria e responsabilidades administrativas” (BIASOLI; 

FERREIRA, 2008, p. 14) – na mesma perspectiva conflituosa de interesses do professor e da 

instituição destacada por Charlot (2005). 

Confrontando (e contrariando) a fala de Biasoli e Ferreira (2008) com a realidade 

diagnosticada na FCAP/UPE, temos de reconhecer que na instituição pesquisada existem, de 

fato, professores envolvidos com atividades de natureza complementar ao trabalho docente, 

mas, no caso dos professores investigados, cinco continuam exercendo com regularidade suas 

atividades de sala de aula na graduação, ao que atribuímos um alto nível de evidências 

correspondentes.  

Diante da realidade que conhecemos, constatamos que a opção pelo exercício dessas 

atividades complementares à docência, na própria FCAP/UPE, foi por uma questão de 

oportunidade surgida na instituição, e não pela fuga da sala de aula como compreendido por 

Biasoli e Ferreira (2008), porque todos eles continuam no exercício direto do trabalho docente 

na instituição. Destacamos, ainda, que um desses professores, P VI, foi exatamente aquele que 

afirmou nunca se haver defrontado com problemas em sala de aula no momento em que 

abordávamos as dificuldades enfrentadas no exercício desse ofício.     

No item dificuldades para o exercício do magistério na FCAP/UPE, as falas dos 

professores se mostraram, de certo modo, contraditórias às suas práticas. Nas falas, as 

dificuldades se evidenciaram com maior facilidade. No entanto, na prática, não foi possível 



185 
 

 
 
observar. Dessa forma, consideramos que os níveis de evidência entre as falas e as práticas em 

campo mostraram-se pouco expressivos e, portanto, classificados como baixo.  

 

3.1.3 Formação docente 

 

Para compreender a formação docente dos professores, por meio do campo 

investigativo e dos atores com quem vamos dialogar, destacamos os seguintes aspectos: (i) as 

principais etapas por eles percorridas durante o processo de formação docente; (ii) as 

dimensões na construção dos saberes docentes; (iii) as contribuições que as diversas 

formações universitárias desses professores trouxeram para o desempenho nas disciplinas 

técnicas do curso de administração. 

 

As Várias Etapas da Formação Docente 

 

Para Charlot (2005), da mesma forma como o ensinar não significa apenas transmitir 

conhecimentos, mas implica uma intenção cultural, a formação de professores não pode ser 

restrita à mera transmissão e aprendizagem de técnicas e práticas de ensino, porque ela 

implica também uma práxis social, em que o formando (professor) acessará culturas 

específicas decorrentes da cultura de seus formadores e da própria instituição promotora dessa 

prática. Assim, a formação de professores transita por dois movimentos distintos e 

complementares: primeiro, a preparação do professor para exercer práticas direcionadas e 

contextualizadas por meio de uma intencionalidade – objetivos a serem perseguidos e 

alcançados; segundo, a adaptação de sua prática ao contexto social, ou seja, a construção de 

saberes que, por um lado, influenciam e, por outro, são influenciados pelo contexto social em 

que os professores atuam.    

É um processo longo, lento e contínuo, que implica uma história de vida do 

profissional que tem um ponto de partida situado no ambiente familiar; perpassa pela vida 

escolar básica, fundamental, média e superior; segue pela experiência profissional docente e 

não docente; e não terá um ponto de chegada por se estender ao longo de toda a trajetória de 

vida pessoal e profissional (MIZUKAMI, 2008; TARDIF, 2008; FERENC; SARAIVA, 

2010).   

A dinamicidade e complexidade desse processo, fortemente assentado no pessoal e 

social de cada pessoa, há de ter expressiva influência na forma como cada professor 
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desenvolverá seu trabalho docente. A esse processo, Nóvoa (2007) denominou de os três AAA 

da formação docente: o A de Adesão, que implica abraçar a profissão por meio de princípios, 

de valores, projetos educativos e de grande investimento na potencialidade dos alunos, 

incorporados ao projeto profissional; o A de Acção, que consiste na maneira pessoal como 

cada professor vai eleger e exercer a ação educativa, em que se apresentam questões de foro 

íntimo, pessoais e profissionais; e o A de Autoconsciência, que trata da capacidade de refletir 

sobre o agir pedagógico. Essas três características, indispensáveis ao bom exercício da 

profissão professor, vão manifestar-se de maneiras bastante distintas, a depender do trajeto 

percorrido pelo profissional no tempo e no espaço. 

 Com esses pressupostos, passaremos a tratar das principais etapas da formação para o 

magistério superior dos professores deste estudo.  

 Embora as origens, os momentos e a motivação que levaram os professores 

investigados a ingressar nas atividades de ensino superior de administração tenham sido 

distintos, constatamos que houve um alto nível de evidências no que se refere ao 

reconhecimento e valorização de que tiveram sua “preparação formal” para a docência 

superior, quando já estavam atuando na universidade – seja quando eram apenas alunos, seja 

já na condição de professor universitário.  

  Para Mizukami (2008), esse momento corresponde à terceira etapa da formação 

docente, quando o futuro professor, ainda na condição de aluno, inicia os primeiros contatos 

práticos como estagiário de ensino e, posteriormente, como professor iniciante, legalmente 

habilitado para esse ofício. Essa autora, ao apresentar as etapas da formação docente, reporta-

se aos que seguiram essa carreira profissional intencionalmente, focando a formação 

universitária nessa direção. Não é o caso dos professores investigados neste estudo, pois 

nenhum deles teve sua formação voltada para o magistério no nível superior. Embora a 

instituição (FCAP/UPE) não se tenha preparado para torná-los professores na perspectiva 

formal, recebendo-os como se já o fossem (PIMENTA, 2005), os professores reconhecem que 

foi na instituição de ensino superior que receberam “sua preparação formal” − prática − para o 

exercício da docência superior de administração.    

Nesse contexto, cabe destacar que, para Mizukami (2008), o processo de aprender a 

ser professor é lento, tem início muito antes dos espaços formativos das licenciaturas e se 

prolonga por toda a vida desse profissional. A autora compreende esse processo formativo em 

três distintas etapas: a primeira, iniciada fora da instituição de ensino superior; a segunda 

etapa segue no momento em que o futuro professor ingressa intencionalmente num curso de 



187 
 

 
 
formação específica para o magistério; e a terceira etapa, quando esse futuro profissional, já 

na condição de aluno universitário, inicia os primeiros contatos práticos como estagiário de 

educação e, posteriormente, como professor iniciante, legalmente habilitado para as atividades 

do ensino escolar. 

Todos os professores investigados neste estudo passaram pela primeira etapa, iniciada 

fora da instituição de ensino superior, em que são incorporados conhecimentos (saberes 

diversos) de maneira não sistematizada e, até mesmo, não intencional, vivenciados em vários 

ambientes sociais, inclusive o familiar. Afinal, nela o futuro professor adquire conhecimentos 

oriundos das relações familiares, necessários ao exercício da docência, mesmo que não tenha 

essa intenção, conforme ressalta Mizukami (2008). Portanto, uma etapa que tem origem na 

infância, no seio familiar e se estende até o momento que antecede o ingresso na universidade.  

Nessa etapa, seja como criança, adolescente, estudante, seja profissional consultor, nos 

dados da pesquisa, o nível de evidências correspondentes se mostrou alto, uma vez que todos 

os professores investigados se referiram a essa etapa como a de expressiva influência na sua 

formação docente. Alguns relembraram momentos da própria infância/adolescência, com 

certo saudosismo, conforme podemos observar nos seguintes depoimentos:  

 

Isso é vocação, eu dou aula desde menino. (Professor I). 
 
[...] quando fazia o fundamental, ocorreu de um colega ficar precisando tirar 
9,5 para passar no colégio do interior. Eu tinha na época uns 15 a 16 anos e 
me pediram que eu fosse ajudar essa pessoa. Foi a minha primeira 
experiência de ensino. (Professor IV).   

 

Para Cunha (2010), atribuir à docência a concepção de ser um dom, ou vocação, como 

verbalizado pelo Professor I, pode caracterizar certo desprestígio e desvalorização do 

conhecimento pedagógico na formação de todos os níveis de ensino, sobretudo para o ensino 

superior, ou seja: “A concepção da docência como dom carrega um desprestígio da sua 

condição acadêmica, relegando os conhecimentos pedagógicos a um segundo plano e 

desvalorizando esse campo na formação do docente de todos os níveis, mas, principalmente, o 

universitário.” (CUNHA, 2010, p. 27).  Contudo, essa não parece ter sido a intenção do 

professor, porque em campo ele demonstrou valorizar não apenas a profissão professor, mas 

também sua formação respaldada em bases científicas, como é possível observar no seguinte 

registro:   

 



188 
 

 
 

O professor começou uma de suas aulas indagando a cada aluno: ‘você quer 
ser professor?’ Nenhum aluno respondeu positivamente. Em seguida, 
afirmou: ‘Vejam, ninguém aqui quer ser professor, mas se não for o 
professor, o mundo para. Como é possível produzir e transmitir 
conhecimento se não for por intermédio do professor? [...] O professor é um 
diretor e está aqui fazendo o quê? Pesquisando, gente! Se isso não fosse 
importante, ele não estaria aqui [...]; precisamos formar professores para a 
universidade e sem as pesquisas dos professores universitários, isso não seria 
possível. (Professor I).   

 

Ao falar de sua atividade docente, o professor demonstrou profundo sentimento de 

prazer pelo ofício que exerce desde a infância. Narrou essa passagem com emoção, com 

vibração, numa nítida demonstração valorativa do trabalho docente que abraçou. Dizia 

também que não tinha certeza se os métodos por ele adotados eram os mais corretos e se 

tivesse uma orientação pedagógica nesse sentido, talvez a realizasse com maior segurança.   

Já na segunda etapa, caracterizada pelo ingresso intencional num curso de formação 

específica para o trabalho docente, o nível de evidências correspondentes se mostrou 

inexistente, pois nenhum dos seis professores teve sua formação acadêmica na área da 

educação. Dos 69 professores que fazem parte da instituição, apenas 1 tem formação em 

educação – uma professora que leciona como docente convidada. Um cenário típico de uma 

área que, ao não ser reconhecida como campo específico da Pedagogia, em seu nível superior, 

como também no próprio nível médio, “[...] se tornou alienígena em definição da própria área 

e essa condição repercute na legitimação dos conhecimentos necessários a suas práticas”, 

segundo Cunha (2010, p. 74).  

Apesar de nenhum dos professores investigados ter buscado uma formação específica 

para o magistério superior, foi na terceira etapa que encontramos certa compatibilidade com o 

que nos apresentou Mizukami (2008), ou seja: a etapa em que o futuro professor ou o já 

professor inicia suas atividades docentes na instituição de ensino superior. Nessa etapa, cinco 

dos seis professores demonstraram haver recebido pelo menos parte do que seria sua 

“preparação formal” para a formação docente por meio de cursos de didática e metodologia 

do ensino superior, o que atribui a essa questão um alto nível de evidências correspondentes, 

como foi possível verificar no depoimento desses professores.  

Apenas o Professor I não verbalizou sua passagem por essa etapa na construção de sua 

formação docente. Mesmo assim, é inegável que não a tenha vivenciado no momento em que 

iniciou o ofício da docência no Curso Superior de Administração, cursando posteriormente 

seu mestrado em Administração. Por outro lado, devemos entender que a formação docente, 

na realidade, não se inicia no momento em que o futuro professor ingressa na universidade, 
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num curso de formação específica. Para Rocha (2008) e Vidal (2010), tal formação é um 

processo que tem início no momento em que a pessoa ingressa nos bancos escolares, na 

condição de estudante; desde sua formação básica, de onde assimila e passa a seguir parte da 

rotina, do modo de ser e de agir de antigos professores, complementam Benedito e Ferrer 

(1995). 

Analisando essas etapas em conjunto, encontramos outro nível alto de evidências 

correspondentes, pois todos os seis professores seguiram o mesmo percurso de etapas na sua 

“formação”, ou seja, partiram da etapa (primeira) que antecede o ingresso na instituição de 

ensino superior na condição de alunos diretamente para os primeiros contatos práticos com a 

profissão: a terceira etapa. Passando a exercer a prática de uma atividade profissional para a 

qual não tiveram nenhuma formação superior própria.  

O que difere os estudos apresentados por Mizukami (2008) da realidade demonstrada 

pelos professores investigados é o fato de terem ingressado no exercício da atividade docente 

sem nenhuma preparação formal ou legal, ou mesmo intencionalidade de buscar um curso 

superior que lhes atribuísse a habilitação para ser professor. Desse modo, deixaram de realizar 

o que seria uma das mais importantes etapas de sua formação docente: a segunda, em que 

surgiria a escolha intencional da profissão, com seu ingresso num curso superior de formação 

específica para o exercício profissional nesse nível de ensino.  

Segundo Ferenc e Saraiva (2010), essa é uma necessidade reconhecida por 32 

professores universitários do Centro de Ciências Humanas, Letras e Artes, iniciantes no 

magistério, da Universidade Federal de Viçosa, Minas Gerais. Para esses profissionais, numa 

demonstração de necessidade pessoal, a medida mais primordial para a melhoria das práticas 

docentes reside numa boa formação pedagógica, também na instituição de que fazem parte 

como professores universitários. 

À parte as questões da intencionalidade ou legalidade dessa formação, o fato é que 

cinco dos seis professores investigados afirmaram que os cursos de didática ou de 

metodologia do ensino superior que realizaram para essa finalidade constituíram “sua 

formação docente” para o ensino superior, que hoje exercem no curso de administração.  

Ora, uma “formação”, assim pontual, não é suficiente para o bom exercício da 

atividade docente. Contudo, não podemos desconsiderar que os cursos de didática ou de 

metodologia do ensino superior pelos quais passaram contribuíram para essa formação. 

Afinal, trata-se de uma prática comum nas instituições de ensino superior, que oferecem esses 
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cursos com a finalidade de suplantar a ausência de formação pedagógica de seus professores, 

como bem compreendeu Gil ao afirmar que para compensar essa carência pedagógica: 

  

[...] algumas instituições universitárias oferecem cursos de Metodologia do 
Ensino Superior e de Didática do Ensino Superior [...], apesar desses cursos 
não serem suficientes para suprir as lacunas dessa formação, principalmente 
nos casos em que as instituições os estruturam para oferecer aos [...] seus 
próprios professores, com a finalidade de ‘qualificá-los’, com resultados 
muito aquém do desejado. (GIL, 2006, p. 21).  
 

Corroborando com Gil (2006), Cunha reforça o entendimento da precariedade na 

formação docente, destacando: “[...] a carreira universitária se estabeleceu numa perspectiva 

de que a formação do professor requer esforços, apenas, na dimensão científica do docente, 

materializada pela pós-graduação stricto sensu [...]” (CUNHA, 2010, p. 29), conforme 

estabelecido na própria LDB de 1996, em seu artigo 66, definindo que a preparação para o 

exercício do magistério superior se fará em nível de pós-graduação, prioritariamente em 

programas de mestrado e doutorado.  

A forma como se deu a preparação dos professores investigados neste estudo para o 

trabalho docente não seguiu sequer o insuficiente “modelo” citado e criticado por Cunha 

(2010), pois a pós-graduação stricto sensu para cinco deles somente se realizou quando já 

exerciam suas atividades no magistério superior. Sua formação ficou, portanto, restrita aos 

eventuais cursos de didática e metodologia do ensino superior, também criticado por Gil 

(2006). Mesmo assim, consideramos oportuno apresentar as distintas maneiras dessa 

formação no que se relaciona com o contexto e a finalidade em que se realizou.  

Para o Professor II, foi um curso de oratória e de didática que recebeu para atuar como 

consultor, quando já era formado em engenharia, antes de ingressar nas atividades do 

magistério superior. Contudo, a preparação recebida foi proporcionada por uma instituição 

não universitária (o Sebrae), cuja finalidade era a de prepará-lo para ser instrutor em 

atividades de consultoria, e não para atuar como professor do ensino superior. Nos demais 

casos, foram os cursos de didática e metodologia do ensino superior realizados 

esporadicamente, desde que eram alunos, que seguiram no mesmo caráter não sistemático 

quando já lecionavam na FCAP/UPE.  

Das diversas falas das entrevistas, uma chamou bastante atenção, por contemplar, de 

certa forma, as falas dos demais professores da pesquisa:  
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Fiz alguns cursos esporádicos quando já era professor universitário, 
especificamente para ser uma pessoa que entendesse de didática, de 
metodologia do ensino, de desempenho em sala, mas eu nunca tive isso 
sistematicamente. Por ter estudado psicologia, havia uma ênfase muito forte 
nas questões da pedagogia, que foram marcantes. Tive muito contato com o 
pessoal de didática e educação e fui formando essa experiência na prática, 
em sala de aula. Às vezes, imitava um pouco os professores que tinham uma 
boa forma de condução dos alunos. (Professor III). 

 

Para esse professor, como ocorreu com a maioria dos outros investigados, sua 

preparação para o magistério foi na própria universidade, embora tenha sido num curso cujo 

propósito não seria a formação docente; no caso desse professor, quando ainda era aluno do 

curso superior de Psicologia, de onde afirmou ter percebido a grande ênfase que o curso dava 

às questões da pedagogia.  

Na sua fala, identificamos grande valorização não apenas da questão da didática, mas 

principalmente da própria pedagogia quando afirmou que em seu curso de psicologia houve 

forte ênfase “nas questões da pedagogia, que foram marcantes”. Esse sentimento de valorizar 

o pedagógico é algo muito atual, porque os professores universitários, com ou sem essa 

formação, reconhecem nela existir as melhores possibilidades formativas para a prática 

docente. Percebemos essa realidade quando observamos a crescente participação dos 

professores deste campo investigativo nos encontros pedagógicos semestrais promovidos pela 

FCAP/UPE. Nada obstante, de forma visivelmente contraditória, o saber da ação pedagógica, 

embora seja o mais requisitado pelos professores, quando falam da necessidade de 

aprimorarem a profissionalização no ensino superior, como registrado nas pesquisas de 

Ferenc e Saraiva (2010), é o menos desenvolvido nos processos de formação docente, 

conforme ratificam Ramos e Simonini (2010).  

Nesse contexto, é visível que a questão da formação pedagógica vai mais além que a 

própria necessidade institucional demonstrada por Gil (2006), porque aqui percebemos tratar-

se de uma demanda de natureza também pessoal, como verbalizou o Professor III. 

Outro aspecto relevante na fala desse professor foi quando expressou: “Às vezes, 

imitava um pouco os professores que tinham uma boa forma de condução dos alunos.” Essa 

afirmativa, associada ao momento anterior, quando revelou que a ênfase nas questões 

pedagógicas, proporcionada pelo seu curso de psicologia, havia sido algo marcante na sua 

formação docente, encontra ressonância nas pesquisas de Goodson (2007). Esse pesquisador 

constatou a influência que antigos professores acabam exercendo sobre a formação dos 

alunos, futuros professores, mesmo fora do contexto dos cursos de licenciatura, ou seja: “Uma 

característica comum do ambiente sociocultural colhida nas narrativas dos professores é o 
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aparecimento de um professor preferido que influenciou, de um modo significativo, a pessoa 

enquanto jovem aluno.” (GOODSON, 2007, p. 72). Como o Professor III se referiu sempre no 

coletivo – “ênfase muito forte nas questões da pedagogia; contato com o pessoal de didática”; 

imitando os bons professores – certamente não foi apenas um professor que serviu de 

referência para balizar seu modo de agir no exercício da atividade docente, como considerado 

pelo autor − “um professor preferido” −, porque, como ele mesmo afirmou, “às vezes, imitava 

um pouco os professores que”, na sua concepção, demonstravam maior desenvoltura na 

condução do seu ofício. 

Ao admitir ter-se inspirado em seus bons professores, na forma de condução dos 

alunos, o professor reconheceu haver recebido as primeiras influências de sua formação 

docente quando ainda era estudante universitário. Fato esse compatível com as pesquisas 

realizadas por Cunha, que afirma: “[...] os atuais professores são bastante influenciados no seu 

comportamento pelos antigos e, certamente, poderão influenciar os que virão.” (CUNHA, 

2006a, p. 91. Mais adiante, a autora reforça em novas pesquisas: “[...] os docentes 

reconhecem nos seus ex-professores a inspiração mais forte de sua configuração profissional. 

E essa configuração se aguça, quando se trata de professores universitários, que usualmente 

não percorrem uma trajetória de profissionalização para o magistério.” (CUNHA, 2008, p. 

469).   

Levando em consideração que todos os professores investigados têm mais de onze 

anos de ensino na FCAP/UPE, e os cursos de didática ou metodologia para o ensino superior 

ocorreram predominantemente quando já eram graduados ou logo no início de suas atividades 

na própria instituição, é impossível acreditar que esses cursos de alguma maneira não tenham 

contribuído para a formação desses profissionais, por contemplarem em seu conteúdo 

elementos próprios da pedagogia, mesmo que essa preparação tenha sido algo pontual e, 

portanto, insuficiente.   

Devemos considerar, ainda, que o tempo médio de ensino desses profissionais na 

FCAP/UPE é de dezoito anos e, assim, podemos considerar todos como professores veteranos 

da instituição. Nessa fase da carreira docente, é natural que muitos professores se tornem  

mais flexíveis, tolerantes, portanto, mais abertos aos ensinamentos da pedagogia, também 

demonstrando sua maturidade profissional, realça Fontes (2009). Logo, é natural o valor que a 

expressiva maioria deles atribuiu aos cursos de didática e de metodologia vivenciados no 

passado, conseguindo incorporar e expressar com mais facilidade e liberdade pelo menos um 

pouco dos elementos da pedagogia que receberam nessa “preparação”.   
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Outro alto nível de evidências correspondentes foi o ato de aprender pela prática, ou 

seja: o aprender a fazer “fazendo”. Um aspecto também destacado pelo Professor III ao se 

referir à construção de sua prática de ensino na própria sala de aula. Em seus depoimentos, 

todos os seis professores de certa forma falaram dessa “preparação” por meio de uma prática 

exercida no contexto de diversas atividades próprias do ensino.  

Quatro deles revelaram que essa formação, decorrente da prática de ensino, ocorreu 

antes mesmo de ingressarem na universidade, ou seja: ministrando aulas no Movimento 

Brasileiro de Alfabetização (Mobral); quando era aluno do fundamental, ajudando os colegas 

menos preparados, e realizando treinamento e capacitação de seus clientes de consultoria. 

Não conseguimos identificar nessas falas se houve ou não uma ação transformadora 

em suas práticas, porque participar da alfabetização funcional de jovens e adultos – o caso do 

Mobral –, ajudar os colegas menos preparados do ensino fundamental e treinamentos e 

capacitações de consultoria, por si só, não é suficiente para que se possa revelar como práxis 

social. Práticas que, se exercidas com intencionalidade, podem dar sentido à formação 

docente de maneira direcionada e contextualizada, contribuindo, assim, para a transformação 

da realidade social em que vivemos (CHARLOT, 2005).  

Encontramos em Tardif o mesmo sentido valorativo à prática, como práxis, referida 

por Charlot (2005), no processo de formação docente, ao compreender:  

 

[...] os próprios professores, no exercício de suas funções e na prática de sua 
profissão, desenvolvem saberes específicos, baseados em seu trabalho 
cotidiano e no conhecimento de seu meio [...] Eles incorporam-se à 
experiência individual e coletiva sob a forma de habitus e de habilidades de 
saber-fazer e de saber-ser. (TARDIF, 2002, p. 38-29).   

 

Tomando como referência a realidade coletada nas observações em campo, 

percebemos baixo nível de evidências correspondentes entre as falas das entrevistas e o que 

foi verbalizado nas práticas de sala de aula. Os professores, de modo geral, não fizeram 

quaisquer tipos de referência à importância de sua formação (preparação) para o ensino 

superior, exceto dois deles, o P I e o P IV. Esses professores destacaram a trajetória 

profissional desde a infância nos moldes da primeira etapa do processo de formação docente 

considerado por Mizukami (2008), em que está presente tudo o que é vivenciado pelo 

professor, antes do seu ingresso no ensino superior, na condição de aluno – a segunda etapa 

dessa formação.  
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Na análise das etapas que compreendem a formação docente, cabe, ainda, ressaltar que 

o pensamento de Mizukami (2008) pode ser complementado por Tardif (2005), por 

considerar, além das três etapas descritas pela autora, as experiências na profissão, que podem 

ocorrer dentro e fora da instituição de ensino superior. Nesse sentido, todos os professores 

trouxeram para suas práticas experiências vivenciadas fora da universidade que, de certo 

modo, contribuíram para sua formação docente. Mesmo assim, devemos admitir: em nenhum 

momento, esses professores se referiram às experiências não docentes como momentos de 

contribuição para essa formação (docente), exceto em suas falas durante as entrevistas. 

Quando traziam para a sala de aula as experiências profissionais, era tão somente como forma 

de relacionar a teoria construída pela universidade com as práticas vivenciadas no (e pelo) 

mercado. 

 

As Dimensões na Construção dos Saberes Docentes 

 

Para falarmos sobre as dimensões na construção dos saberes docentes, primeiro temos 

de entender que a relação do ser humano com o saber, na perspectiva histórico-filosófica, data 

desde Sócrates quando disse “conhece-te a ti mesmo”; passou pelo debate entre Platão e os 

sofistas; atravessou a dúvida metódica de Descartes; e está fortemente presente na 

Fenomenologia do Espírito de Hegel (CHARLOT, 2005).  

Focando o campo da educação, Charlot (2000, p. 65) remete à relação do aprender 

com o saber, demonstrando que “todo ser humano aprende: se não aprendesse, não se tornaria 

humano. Aprender, no entanto, não equivale a adquirir um saber, entendido como conteúdo 

intelectual: a apropriação de um saber-objeto não é senão uma das figuras do aprender”. 

Portanto, o saber exige a presença de um ser dotado de intelectualidade, sem o qual, o 

aprender se configuraria apenas como a construção de um conhecimento que pode ser 

adquirido pelo senso comum, ou pelas verdades construídas pela própria humanidade. A 

interação desses dois movimentos: senso comum e verdades da humanidade, no entanto, 

somente existirá se houver um ser dotado de intelectualidade capaz de intermediar essa 

relação, conforme a visão de Callai (2006).  

Para falarmos de saberes focados no sujeito professor, precisamos ir além da 

intelectualidade e da capacidade de articulação do senso comum com as verdades da 

humanidade, pois, para Tardif (2005), os saberes docentes são saberes que envolvem questões 

de ordem pessoal; têm abrangência social; surgem e se desenvolvem dentro de uma 
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temporalidade; apresentam-se com características plurais e heterogêneas e são amplamente 

personalizados e situados na pessoa do professor.  

Diante da visão desses autores, podemos, de início, compreender quão dinâmico, 

complexo e inacabado é o processo de construção do saber na formação docente, por envolver 

diversas variáveis e responsabilidades em torno desse profissional, tais como crenças, valores, 

necessidades, sentimentos; capacidade de refletir sobre sua ação educativa; de levar o aluno a 

uma postura igualmente reflexiva; de assumir uma postura intencional de atuar como agente 

transformador da realidade social, dentre outras (ABRAHAM et al., 1986; MELO, 2000; 

TARDIF, 2005; PLACCO, 2006; DONATO, 2008; MIZUKAMI, 2008). 

Para que pudéssemos tratar desse tema com maior objetividade, tomando como foco o 

objeto de estudo, recorremos ao que Tardif (2005) considerou como as principais dimensões 

na construção dos saberes docentes, ou seja: a dimensão dos saberes pessoais, cuja principal 

fonte é o ambiente familiar; a formação escolar anterior, tendo com fonte a escola do básico 

ao ensino médio e pós-médio; a formação profissional para o magistério, que se realiza nas 

instituições de ensino superior; os programas e livros didáticos, usados no trabalho docente, 

desde a condição de aluno e estagiário do magistério; e as experiências na profissão, na sala 

de aula e na escola, exercidas nas práticas de ensino como professor. 

Nesse ponto identificamos forte ênfase na entrevista semiestruturada e na observação 

participante, naquilo que o autor denominou de primeira e quarta dimensões nesse processo 

de construção – dimensão dos saberes pessoais pela influência familiar; e dimensão dos 

programas e livros didáticos em cursos específicos de formação ou preparação para o 

magistério. 

Nessa abordagem daremos destaque também à influência que a participação em 

movimentos sociais −, tais como sindicatos, organizações não governamentais, partidos 

políticos e similares − tem exercido na construção dos saberes docentes, uma vez que os 

professores investigados, na entrevista, admitiram haver vivenciado tais experiências 

(CUNHA, 2006a). 

Na visão de Tardif (2005), a história de vida do professor na construção de seus 

saberes vai evoluindo por meio de um processo contínuo de socialização, perpassando por 

múltiplas e distintas dimensões, configurando-se muito mais como um processo de 

socialização do que mesmo de construção, ou formação, como bem definiram Ferenc e 

Saraiva: 
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[...] ele se revela em um processo contínuo e dinâmico, que se inicia antes 
da entrada no curso de formação inicial, nas relações que estabelecemos 
com diferentes sujeitos (os diferentes professores que tivemos; familiares), 
contextos (as escolas de diferentes níveis ou outros ambientes, 
movimentos), perpassa-os e se projeta para o campo de atuação 
profissional, novamente com a diversidade que o caracteriza, de sujeitos, 
experiências e relações. Nesse sentido seria mais interessante falarmos de 
socialização profissional [...]. (FERENC; SARAIVA , 2010, p. 574). 

 

Na pergunta como os professores construíram seus saberes na estruturação de sua 

formação para o magistério superior, constatamos um alto nível de evidências 

correspondentes entre as respostas de forma compatível com o que Tardif (2005) e Ferenc e 

Saraiva (2010) apresentaram, porque os professores, em suas falas, apresentaram três 

aspectos, prevalecentes nessa construção, que contemplam parte do seu processo de 

socialização considerado pelos autores, além da primeira e quarta dimensões tratadas por 

Tardif (2005), ou seja: primeiro, a crença de que existem instrumentos específicos em que os 

saberes docentes podem ser construídos − os livros didáticos e de metodologia do ensino; 

segundo, existem também espaços próprios em que essa construção pode emergir e se 

desenvolver, tais como a participação em cursos, programas de capacitação, seminários, 

congressos; terceiro, a referência às influências recebidas do ambiente familiar nessa 

construção.  

De fato, esses professores, como relatado, afirmaram haver participado de cursos de 

didática e de metodologia do ensino superior, embora de maneira pontual, não sistematizada, 

em que, certamente, tiveram acesso a ferramentas próprias das atividades de ensino como 

estruturação de currículos, programas, objetivos, metodologias de ensino, referenciais 

bibliográficos, práticas reflexivas. Essas vivências contribuíram para o modo hoje exercido 

em suas atividades docentes no ensino superior.  

Um dos professores, por exemplo, apesar de não ter explicitado a questão da formação 

didática ou metodológica para o ensino superior, como fizeram os demais professores, trouxe 

nessa questão relevante contribuição para o entendimento de como se desenvolveu o processo 

de construção dos seus saberes docentes, conforme podemos observar neste depoimento:  

 

Os saberes de um docente são adquiridos ao longo de toda a sua vida, a 
partir dos seus estudos e do seu aprendizado pessoal e são consolidados 
como consequência dos seus interesses como indivíduo, docente e 
profissional. E isso também decorre do aprendizado nas suas relações 
sociais, familiares e pessoais, e das suas crenças de natureza ética, espiritual, 
filosófica e até mesmo mística. Assim, acredito ter construído meus saberes 
docentes. (Professor I). 
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Quando o professor diz acreditar que seus saberes foram construídos e consolidados 

por seu interesse como indivíduo, docente e profissional, reconhece encontrar no exercício 

das atividades do magistério fonte de satisfação pessoal e profissional (ABRAHAM et al., 

1986; GIL, 2006). Essa forma de o professor compreender a construção dos saberes docentes 

fortemente influenciada por motivação pessoal, combinada com aspectos de natureza 

profissional e das próprias relações sociais, encontra eco no pensamento de Rockwell e 

Mercado (1986, p. 96), por entender que na atividade do magistério, “[...] mais que em outros 

trabalhos, utilizam-se e integram-se diversos conhecimentos sociais e culturais que o mestre 

possui como pessoa, além de sua formação profissional”.  

No fim de sua fala, o professor mostrou um sentido de maior extensão à construção 

dos saberes docentes, referindo-se à trajetória de vida social, familiar, pessoal e de crenças em 

vários sentidos − ética, espiritual, filosófica e mística −, cuja origem se deu anteriormente ao 

seu ingresso na vida escolar. Trata-se, na verdade, de uma construção contínua na vida desse 

profissional, que teve início antes mesmo de principiar seu processo de educação escolar. Essa 

visão sobre a amplitude da construção do saber docente, demonstrada na fala do professor, é 

compatível com a abordagem de Mizukami (2008), que considera o processo de 

aprendizagem e desenvolvimento profissional da docência como um processo espiralado, que 

tem um ponto de partida localizado no ambiente familiar, mas não tem um ponto de chegada, 

por se estender ao longo de toda a vida do profissional.  

Nessa perspectiva, o espaço da escola é apenas um ambiente onde se dá a continuidade 

de toda uma aprendizagem que foi originada no ambiente familiar, ou seja: “[...] não se vai à 

escola para aprender, mas para continuar a aprender.” (CHARLOT, 2001, p. 149). Aqui 

encontramos forte ênfase na primeira dimensão da construção dos saberes docentes, definida 

por Tardif (2005), de origem e natureza familiar, e pessoal respectivamente; mais adiante, 

retomada por Mizukami (2008) ao destacar a primeira etapa da formação docente, que é 

iniciada fora da instituição de ensino superior. Para Ferenc e Saraiva (2010), um processo de 

socialização profissional.  

Nesse ponto é particularmente relevante a questão do meio familiar, em que 

certamente podemos encontrar o marco das principais características (mais relevantes) no 

desempenho do futuro profissional professor, porque é nesse ambiente social que nasce e se 

desenvolve uma série de variáveis, tais como estrutura hierárquica, relações de poder, regras 

de convivência, mecanismos disciplinares, de ordem e de controle, crenças e valores 



198 
 

 
 
(TARDIF, 2005). São características que acompanharão o profissional por toda a sua 

trajetória de vida.  

Abraham et al. já preconizavam esse entendimento em torno da representatividade que 

a família exerce na formação do futuro professor e na construção dos saberes docentes, com o 

seguinte entendimento: “[...] la representación del saber docente está vinculada, en el niño de 

la escuela primaria, con características social-culturales de su próprio medio familiar.” 

(ABRAHAM et al., 1986, p. 10). 26 Um pensamento que recebeu expressivo reforço de Cunha  

(2005), Tardif (2005) e Moita (2007), que se referiam à família como o ambiente de vida em 

que se dá a educação do futuro professor no seu sentido mais lato e de influências mais 

relevantes; o ambiente que dará contorno aos seus valores e crenças, elementos 

influenciadores do seu desempenho profissional futuro; e de onde emergirá a base da 

construção de seus saberes.  

Focamos outro aspecto identificado nos estudos em relação ao processo de construção 

dos saberes docentes na participação dos professores em movimentos sociais, como 

sindicatos, organizações não governamentais, partidos políticos, movimentos religiosos, 

órgãos colegiados, trabalhos voluntários, entre outros similares. Nas respostas à pergunta se 

essa participação havia influenciado a forma como conduzem suas atividades de ensino, 

identificamos dois pontos cujos níveis de evidências correspondentes se mostraram altos 

também: primeiro, a afirmativa de que todos já vivenciaram experiências em movimentos 

dessa natureza (sociais) – alguns ainda participam. Segundo, o reconhecimento unânime de 

que esse tipo de experiência, em movimentos estudantis, em entidades de classe, partidos 

políticos, sindicatos, movimentos religiosos, aportaram características comportamentais que 

influenciaram e continuam influenciando positivamente seus saberes e práticas de ensino em 

sala de aula.  

Alguns professores afirmaram que esse tipo de participação contribuiu para que 

passassem a ser mais contestadores e, ao mesmo tempo, mais tolerantes diante das 

contestações dos alunos. Dessa maneira, estimulavam muito a participação dos alunos  − ora 

questionando de forma direcionada, ora de forma coletiva, ora respondendo às contestações 

recebidas sem demonstrar nenhum tipo de resistência. Outros admitiram que tais movimentos 

proporcionaram-lhes o desenvolvimento de uma visão mais holística no lidar com sua 

disciplina. Diante disso, faziam diversas conexões entre o conceito de sua disciplina com 

outros conceitos fora do seu campo de atuação. Para outros professores, por meio dessas 
                                                 
26 “[...] A representação do saber do professor vincula-se, na criança da escola primária, a características 

socioculturais do próprio meio familiar. (Tradução livre).  
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experiências, houve o reconhecimento de que se tornaram mais coletivos, menos 

individualistas, mais politizados, disciplinados e reflexivos. Nesse sentido, todos procuraram 

envolver constantemente os alunos durante as aulas, principalmente quando se tratava de 

trabalhos e seminários construídos e apresentados pelos próprios alunos.  

 

Nessa questão, a fala de um dos professores chamou a atenção: 

  

Participei de muitos movimentos sociais como diretórios, sindicatos [...] fui 
aquele tipo de militante que fazia de tudo: tirava xérox, mobilizava as 
pessoas. [...] aprendi muito sobre a dinâmica dos grupos com aquelas 
experiências e o mesmo se repete em sala de aula [...] percebo quando e por 
que os alunos às vezes se sentam ao redor de uma mesa para discutir alguma 
coisa [...] percebo quando há jogos de interesses; quando há indução, 
manobras. E tudo isso me ajuda na atividade de ensino, porque posso melhor 
compreender e conduzir o meu trabalho em sala de aula, com os alunos, 
coletivamente, levando-os a refletir sobre a importância de sua 
responsabilidade para a sociedade, como futuros administradores. (Professor 
III). 

 

De fato, em campo, o professor demonstrou haver assimilado muitas características 

semelhantes às destacadas na sua fala. Nas aulas, sempre se apresentava de maneira muito 

dinâmica, não permitindo dispersão ou mesmo acomodação, desestímulo dos alunos. Quando 

os alunos davam indícios de cansaço ou desinteresse pela aula, de imediato apresentava uma 

dinâmica, em dupla ou em equipe, que elevava o nível motivacional de todos, trazendo a 

concentração para os temas discutidos naquele momento. Assim, revelou ter bastante 

habilidade na compreensão do comportamento dos alunos e na condução de seus estímulos, 

voltado para o trabalho coletivo. A maneira como se relacionava e interagia com os alunos, 

fazendo uso de variações didáticas, abordagens distintas, práticas reflexivas demonstrava o 

valor atribuído aos aspectos próprios da pedagogia, conforme definido nos estudos de 

Shulman (1993).    

Como ilustração da coerência de sua fala com seu trabalho em campo, em uma das 

aulas, demonstrou valorizar a coletividade quando um aluno fazia sua explanação, e os demais 

estavam dispersando-se em conversas paralelas. Nesse momento, habilmente assumiu a 

palavra, dizendo:  

 

Vamos prestar atenção! O colega aqui está fazendo uma observação muito 
importante! (Professor III).  
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Assim, conseguiu atrair a atenção de todos para o aluno, que seguiu com sua 

explanação. Em outra demonstração de valorização dos trabalhos em equipe, destacou:  

 

Aqui tem uma frase muito importante que vocês escreveram sobre 
motivação [...] vocês foram muito felizes nessa questão [...] o que vocês 
disseram merece uma reflexão [...]. (Professor III).  

 

Aliás, reflexão era uma palavra-chave em várias de suas aulas; geralmente, quando 

queria chamar a atenção de seus alunos para o valor do que estava explanando, dizia: 

 

Prestem atenção, porque aqui temos uma situação que merece ser refletida 
[...] aqui precisamos fazer uma reflexão [...] é preciso refletir sobre essa 
questão [...]. (Professor III).  

  

Nesse sentido, o professor parecia bastante preparado para refletir sobre seu agir 

educativo, explorando e valorizando suas experiências praticadas e compartilhadas com os 

alunos em sala de aula, nas dimensões pessoal, profissional e organizacional, como 

recomendado por Nóvoa (1992). Para Baraúna e Santos (2010), essa forma de agir do 

professor pode evitar que a prática docente se torne uma prática meramente estática e 

inapropriada para uma sociedade em constante transformação.  

O professor, sem perder o foco dos temas abordados, costumava também brincar 

bastante, para tornar suas exposições mais leves, sobretudo nas aulas ministradas no segundo 

horário (noturno), quando os alunos já davam sinais de cansaço, numa nítida demonstração de 

boa condução da equipe, como afirmou ter aprendido em sua participação nos movimentos 

sociais. Como exemplo do seu lúdico educativo, em uma das aulas disse:  

 

“E aí pessoal? Está ‘percebido’?” 

 

Referindo-se ao tema “percepção”, próprio das políticas motivacionais adotadas pelas 

empresas. Os alunos sorriram e despertaram para o tema tratado: percepção salarial e 

percepção no sentido de captar algum estímulo à motivação. Assim, conseguia tornar suas 

aulas mais leves, mais prazerosas, e os alunos mais estimulados e menos afetados pelo 

cansaço do fim de noite (CUNHA, 2006a).   

Esse sentimento de forte rebatimento que a participação em movimentos sociais 

exerce sobre os saberes docentes e as práticas de ensino, demonstrado por esses professores, 

vê-se também em Cunha (2006a, p. 39): “A participação em movimentos sociais, religiosos, 
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sindicais e comunitários pode ter mais influência no cotidiano do professor que a própria 

formação docente que recebeu academicamente.”  

Independentemente de onde foi mais marcante a influência na construção do saber 

docente, se no âmbito familiar, escolar, universitário, se em qualquer outro ambiente, como os 

movimentos sociais, por exemplo, o professor, no bojo de sua formação para a profissão, 

deveria ser mais ouvido sobre as necessidades da própria formação, porque não podemos 

ignorar, em um processo de formação profissional, as experiências e necessidades sociais 

apresentadas por quem deseja, adequadamente, preparar-se para o exercício de um 

determinado ofício (TARDIF, 2005).   

Goodson (2007) ratifica esse sentimento de Tardif; ele trata da importância que as 

narrativas devem assumir durante os processos investigativos, voltados para a boa formação e 

construção do saber docente; um aspecto, geralmente ignorado pelos pesquisadores dos 

centros e institutos de pesquisa do campo da educação. Para ele, saber ouvir a voz do 

professor, o “autobiográfico”, é saber valorizar a realidade do campo investigativo por quem 

vive e constrói, no seu cotidiano, o contexto social escolar.  

A universidade é o lugar próprio para a preparação formal do professor universitário, 

exatamente naquela segunda etapa tratada por Mizukami (2008), em que esse profissional 

deve buscar sua formação própria para o magistério superior focada no seu campo específico 

de conhecimento. Uma realidade que ainda parece ser muito incipiente no contexto do Brasil 

e da própria América Latina, conforme o entendimento de Cunha (2010, p. 80): 

“Profissionalizar a universidade e desenvolver a formação profissional, dos que nela atuam, é 

uma preocupação relativamente recente no Brasil e na América Latina.” Mesmo assim, 

reforça a autora: “O que é importante, porém, é reconhecer a existência de um campo 

científico específico de saberes que precisam ser mobilizados para que a educação superior 

alcance sua dimensão política, social e cognitiva, que se constitui na pedagogia universitária.” 

(CUNHA, 2010, p. 80).   

 

Relação entre a Formação Universitária e a Vivência nas  

Disciplinas Técnicas do Curso de Administração 

 

Até este ponto, tratamos das várias etapas da formação e da construção dos saberes 

docentes, focando seus reflexos nas atividades do magistério superior, de modo mais 

abrangente. A seguir, abordaremos a relação existente entre a formação universitária dos 
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professores e seu desempenho nas diversas disciplinas técnicas, por eles ministradas, próprias 

do Curso Superior de Administração, de maneira mais detalhada e específica, ou seja: a 

relação entre formação universitária e a contribuição para seu desempenho na disciplina que 

trabalha.  

Pelos critérios que utilizamos na definição da amostragem deste estudo, registramos o 

predomínio de outras áreas de conhecimento em relação à administração – engenharia, 

psicologia, economia e geologia. Uma realidade que permeia o próprio quadro de docentes da 

FCAP/UPE, uma vez que 62,32% dos seus professores têm formação de graduação fora do 

campo de conhecimento específico da administração – com maior expressividade nos campos 

da economia, com 20,28% e da engenharia, com 15,94%, ambas contempladas neste estudo. 

Analisando as áreas de graduação dos seis professores investigados, é possível 

identificar que quatro têm graduação em Administração (P I, P III, P IV e P VI); três deles 

apresentam dupla formação – Administração e Psicologia (P III); e Administração e 

Economia (P IV). Os outros dois são formados em Engenharia (P II) e Geologia (P V). 

Focando a análise na contribuição que a formação universitária tem aportado aos 

professores, no exercício das respectivas atividades de ensino em disciplinas próprias da 

administração, podemos afirmar que nessa questão o nível de evidências correspondentes se 

mostrou alto, porque todos os professores investigados revelaram que sua formação 

universitária tem contribuído positivamente para o trabalho que desenvolvem na FCAP/UPE; 

também aqueles cuja formação não contemplou o campo da administração – engenharia e 

geologia.  

Outro aspecto relevante do estudo refere-se à identidade profissional docente, em que 

registramos alto nível de evidências convergentes entre as falas de cada um dos professores, a 

fundamentação teórica e a realidade prática do seu cotidiano profissional. Nessa triangulação 

entre fala, fundamentação e prática, identificamos um ponto comum: o saber específico 

profissional em torno da formação docente.  

Segundo Melo (2000), para que possamos compreender a identidade do profissional 

professor, em seu processo de formação, não podemos desprezar “[...] ao lado das questões 

objetivas, categorias como subjetividade, cultura pessoal, sociabilidade, produção simbólica, 

saber específico profissional em geral, por expressarem dimensões que vão sendo gestadas na 

relação do indivíduo com as diversas práticas sociais [...]” (MELO, 2000, p. 92, grifo nosso), 

também no campo do ensino superior. Particularmente, quanto ao “saber específico 

profissional” referido pela autora, procuramos compreendê-lo em seu sentido mais amplo, 
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respaldados na realidade do campo investigativo, ou seja: um saber profissional expresso no 

contexto docente (desde a formação universitária até o exercício do magistério) e não docente 

(pelas atividades de consultoria).   

De modo geral, todos os professores reconheceram na sua formação universitária, de 

administrador e de outros campos disciplinares também, relevantes contribuições ao exercício 

de suas atividades docentes no Curso de Administração da FCAP/UPE, como segue a análise.  

Ao confrontarmos as falas das entrevistas com as falas em sala de aula, percebemos a 

existência de um alto nível de evidências correspondentes, porque o que ouvimos nas 

observações procedidas foi exatamente tudo aquilo que os professores investigados 

verbalizaram sobre o valor de sua formação acadêmica para as especificidades técnicas, 

exigidas pelas disciplinas que ministram no curso de administração, as experiências práticas 

do mercado; a lógica dos processos; o foco no comportamento humano; a visão holística, 

entre outras. 

Para o professor engenheiro, titular da disciplina de Administração de Materiais e 

Administração da Produção, há uma íntima relação entre essa área de conhecimento e as áreas 

que atuam no curso de administração. Em seus depoimentos, o professor afirmou que sua 

formação de engenheiro o mantém voltado para a qualidade, os produtos e processos. Essa 

formação contempla “saberes específicos profissionais”, destacados por Melo (2000), 

fundamentais para quem atua em campos disciplinares que envolvem conhecimentos da área 

de Ciências Exatas − administração de materiais/administração da produção. As disciplinas 

que o professor leciona exigem a construção de indicadores de qualidade, numéricos, cálculos 

e uso da lógica de processos para melhor compreensão das cadeias logísticas empresariais, 

processos produtivos, entre outros, cujo conhecimento e raciocínio lógico necessário o 

professor reconhece haver adquirido de sua formação em Engenharia.   

Na questão da lógica dos processos, esse professor demonstrou um bom exemplo na 

sua fala em sala de aula, fazendo valer conhecimentos próprios de sua formação em 

engenharia. Para tratar de uma das bases conceituais de sua disciplina, fez uso de um 

diagrama de processos, demonstrando como os conceitos de administração de materiais são 

necessários para se compreender a cadeia logística de um bem de modo que as empresas 

possam se tornar mais produtivas e lucrativas, ou seja:  

 

Vamos tomar como referência uma fábrica de jeans. Nesse exemplo 
podemos identificar facilmente o valor de um processo logístico em que 
percebemos vários conceitos da nossa disciplina. A lógica é a seguinte: 
matéria-prima → mão de obra → cadeia produtiva → cadeia de suprimentos 
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→ cadeia de distribuição → custos de produção → atacado → varejo → 
cliente → consumidor. Sem esse entendimento, vocês não conseguirão 
melhorar o desempenho das empresas onde trabalham, reduzindo 
desperdícios, custos e elevando a margem de lucratividade. (Professor II). 

 

No exemplo do professor, que foca a questão dos processos como forma de melhorar o 

desempenho, a produtividade e a lucratividade das empresas, é possível encontrar aquilo que 

Donato (2008) considerou como fundamental na formação do professor, ou seja, sua 

capacidade de perceber as múltiplas facetas da realidade de modo a facilitar o estudo e a 

resolução dos problemas que se apresentam no cotidiano do seu trabalho docente. Assim 

definiu o autor: o professor deve ser um “facilitador del proceso de enseñanza y aprendizaje; 

aprender a percibir las multifacetas de la realidad; utilizar estrategias metodológicas para 

favorecer los aprendizajes complejos, enseñar a pensar reflexivamente, a estudiar y a resolver 

situaciones problemáticas” (DONATO, 2008, p. 435).27 

Para o professor psicólogo, que é também administrador, existe uma 

complementaridade entre essas áreas, porque na psicologia compreende o comportamento 

humano, e na administração, os fenômenos organizacionais, que ocorrem sob a influência do 

humano. Da psicologia, o professor traz seus conhecimentos sobre temas próprios desse 

campo disciplinar de forma complementar à sua formação de administrador, tais como o 

indivíduo, os grupos, as habilidades, aptidões, personalidade, percepção, que refletem seu 

“saber específico profissional” (MELO, 2000, p. 92), indispensável à sua formação docente, 

uma vez que esse professor é titular de uma disciplina da área comportamental da 

administração – administração de recursos humanos – em que temas relativos ao 

comportamento humano são imperativamente debatidos e aplicados. 

Focando a questão do saber específico profissional no comportamento humano próprio 

de sua formação em psicologia, o professor fez uma demonstração na própria sala de aula 

quando tratava de políticas motivacionais nas organizações. Para ilustrar o que trazia de base 

conceitual, relativo a esse tema, levou os alunos a refletir sobre motivação, uma característica 

inerente ao ser humano, tratada no campo de sua formação universitária: 

 

Digamos que uma empresa dissesse: vocês têm os salários mais elevados do 
mercado, e realmente os tivessem. Isso implicaria a satisfação de todos? 
Garantiria a inexistência de insatisfação? Não, gente! [...] o ser humano está 

                                                 
27 “[...] facilitador do processo de ensino e aprendizagem, aprende a perceber as multifacetas da realidade; 

utilizar estratégias metodológicas para favorecer a aprendizagem complexa, ensinar a pensar reflexivamente, a 
estudar e a resolver situações problemáticas.” (Tradução livre). 
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sempre se comparando com os demais. É o que podemos chamar de 
equidade no intercâmbio social; é o senso de justiça; de ver se há pesos e 
medidas distintos. A questão salarial, na verdade, é um grande elemento 
motivador do ser humano. Não é o único, mas nunca deve ser desprezado 
numa política motivacional. (Professor III). 

 

Abraham et al., de maneira semelhante ao entendimento de Ducros (1986), em relação 

à formação docente, enfatizam os aspectos relativos à afetividade humana, juízo de valor e 

valores que o futuro professor deve incorporar à sua identidade: “[...] en el docente hay toda 

una trama de identificaciones que se refiren a vivencias afectivas, a juicios, a valores [...].” 

(ABRAHAM et al., 1986, p. 21).28 Convergindo para esses pensamentos, o Professor III 

focava sempre suas aulas na questão do comportamento humano. Mesmo quando tratava de 

temas muito técnicos, como política salarial, ou descrição de cargos, não deixava de 

demonstrar a relação que o tema teria diante do comportamento e da motivação das pessoas 

nas organizações. 

Para o professor economista e também administrador, titular da disciplina 

Administração Financeira, a economia funciona como um complemento da administração. 

Para ele, não se pode falar de finanças, tema específico da administração, sem compreender os 

fundamentos da economia. Sua formação em economia – seu “saber específico profissional” 

(MELO, 2000, p. 92) – proporcionou-lhe uma “visão holística” do sistema empresarial em sua 

totalidade. Um saber fundamental para seu processo de formação docente no âmbito da 

disciplina que leciona: Administração Financeira. Uma área de Exatas, no campo da 

administração, que exige muitos cálculos também. Nessa área o profissional necessita dos 

fundamentos da economia, que devem ser considerados em diversas perspectivas, específicas 

de vários campos disciplinares de suporte à administração – contabilidade, contabilidade 

gerencial, custos, mercados de capitais. Ao tratar de qualquer aspecto interno de uma 

instituição, o administrador financeiro não pode deixar de considerar aspectos econômicos 

que afetam o mercado, tais como política econômica, monetária, cambial, social, entre outras. 

Tudo isso vai exigir desse profissional aquela abordagem holística que o professor afirmou 

haver adquirido durante sua formação de economista.29  

                                                 
28 “[...] No professor, há toda uma trama de identificações que se referem a vivências afetivas, a juízos, a valores 

[...].” (Tradução livre). 
29 Nesse contexto, entende-se o holístico no mesmo sentido como o definiu Faria (2009), ou seja: o despertar da 

razão e da emoção (sensação e sentimento); a demonstração de que cada situação, seja considerada boa ou não, 
constitui uma oportunidade de aprendizagem; a forma de se contrapor aos modelos de valores mecanicistas 
(consumo e competição); o caminho de se desenvolver a cooperação e os valores humanos; a possibilidade de 
o aluno participar ativamente na construção da própria transformação, com uma visão mais abrangente e 
detalhada do todo e das partes.   
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No viés do holístico, cabe ressaltar que, na visão de Cardoso (1995), a educação 

holística proporciona o diálogo da ciência com outras formas de compreensão e apreensão da 

realidade, cujo propósito visa superar o racionalismo reducionista dos modelos cartesianos. 

Nessa modalidade formativa, estão presentes a intelectualidade humana, sua razão, seu 

coração e a própria tradição do espiritual, já tratados nas abordagens de Crema (1988). 

Semelhantemente à fala do professor administrador e economista, o Professor VI − 

administrador − reconhece que sua formação universitária lhe propiciou o desenvolvimento 

de uma visão holística da própria administração. Destaca que, quando fala de sua disciplina, 

sempre faz diversas interfaces com outras disciplinas próprias da administração, como 

marketing, finanças, recursos humanos, administração da produção, materiais, entre outras, o 

que configura seu “saber específico profissional” (MELO, 2000, p. 92).  

De fato, a disciplina Organização, Sistemas & Métodos (OSM), diferentemente de 

outras mais específicas, como Financeira, Marketing, Recursos Humanos, entre outras, é 

responsável pela formação generalista do administrador, que precisa, para atuar nesse campo 

disciplinar, seja no trabalho docente, seja fora da instituição de ensino superior, de uma 

abordagem mais abrangente da administração. Desse modo, é inegável que sua formação de 

administrador tenha contribuído para o saber lidar com a disciplina que ministra, e com a 

própria construção da sua profissão professor, por meio do que ele mesmo denominou de 

“visão holística”. 

Quanto ao emprego da visão holística em sala de aula, registramos um importante 

momento de um dos professores com formação apenas em administração quando falava sobre 

o valor de sua disciplina para os alunos no contexto das mudanças organizacionais.  

Nesse momento, o professor fez várias articulações de OSM com outras disciplinas 

como Administração Financeira, Administração de Recursos Humanos e Administração de 

Materiais na perspectiva técnica do seu campo disciplinar. Na mesma ocasião, também levou 

os alunos a refletir sobre a questão política nas organizações. Aqui se retoma o valor da 

prática reflexiva para a boa formação docente exercida pelo professor com seus alunos, uma 

característica fundamental no contexto dessa formação, bastante valorizado por Cunha 

(2006a) e Veiga (2006). Nesse sentido, destacou o professor:    

 

É preciso entender também que não é só a questão técnica que o profissional 
de OSM precisa saber e dominar em todas as áreas da empresa. Ele precisa 
também de uma boa base de relações políticas, para que suas propostas 
logrem êxito. Principalmente se a mudança for promovida no setor público, 
onde a dimensão política muitas vezes se sobrepõe à dimensão técnica. Já no 



207 
 

 
 

setor privado, prevalece, quase que exclusivamente a dimensão técnica, 
exceto no segmento das empresas familiares, onde o predomínio das 
questões políticas é muito comum também. Quando falo de questões 
políticas, estou me referindo a outra área específica da administração: a de 
recursos humanos, que vocês precisam entender muito também. (Professor 
VI). 

 

Para o professor geólogo, titular da disciplina Gestão Ambiental, a geologia funciona 

como uma ferramenta de suporte para a administração. Afirma que fala com segurança sobre 

gestão ambiental, tema tratado na administração, porque como geólogo conhece bem os 

fenômenos da formação e transformação dos agentes que integram o meio ambiente, 

demonstrando todo o encadeamento lógico, que vai desde o valor da água para a vida humana, 

passando pelo seu uso industrial, indo até a geração de resíduos poluentes para o meio em que 

vive o próprio homem – seu “saber específico profissional” (MELO, 2000, p. 92). Na 

disciplina, indispensável também é o conhecimento sobre a legislação ambiental, que 

contempla diversos elementos técnicos tratados numa linguagem muito própria da geologia, 

de domínio desse professor. 

Apenas um professor atribuiu à sua formação universitária um status de 

complementaridade para o ofício docente exercido na FCPA/UPE: o Professor I 

(administrador). Embora tenha reconhecido a contribuição de sua formação para o exercício 

do magistério, revelou que a formação em administração não seria suficiente para ministrar a 

disciplina sob sua responsabilidade se não fosse a experiência prática de consultor que tem na 

mesma área que leciona, ou seja:  

 

Minha formação contribui bastante para minhas aulas, mas isso só se tornou 
possível porque também sou consultor e procuro trazer o conhecimento das 
empresas para a escola em tempo real. Trago para a sala de aula o que 
vivencio na prática como consultor. (Professor I).  
 

Sua fala repercute no pensamento de Cicillini (2010, p. 35): “[...] o que o professor é 

está diretamente relacionado com aquilo que faz e às suas experiências de vida, ou seja, o que 

ele é em cada momento [...].”  

Nesse sentido, o professor afirmou que costumava “trazer o conhecimento das 

empresas para a escola”, seu saber não docente, – “em tempo real”, como forma de facilitar a 

compreensão dos alunos sobre o referencial teórico do seu campo disciplinar. Desse modo, o 

professor não poderia trazer – com a facilidade que demonstrou ter – esses conhecimentos das 

empresas para serem contextualizados em sua disciplina se não fosse sua formação em 
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administração.  Mesmo assim, não podemos desconsiderar a importância do saber advindo do 

campo externo à universidade para a sala de aula, pois ambos também são “saberes 

específicos profissionais” destacados por Melo (2000). Mais adiante, Tardif (2008) os 

denominou de saberes específicos experienciais. Para esse autor, esses saberes emanam do 

trabalho cotidiano do professor, tanto das atividades exercidas na instituição de ensino 

superior quanto daquelas que o professor exerce fora do ambiente docente. 

Ao tratar do conceito de marketing de inteligência, o professor citou o exemplo prático 

dos cartões de crédito, por ele mesmo vivenciado, numa nítida demonstração de quem lançou 

sobre aquela experiência de mercado seu olhar de administrador, especialista na área de 

Marketing:  

 

[...] eu mesmo fui comprar uma geladeira e quando dei meu cartão o 
vendedor me disse: ‘seu cartão foi recusado.’ Entrei em contato com a 
operadora do cartão e me disseram: ‘o senhor não tem nenhum registro de 
compra de eletrodomésticos nos últimos anos; só em restaurante e 
supermercados.’ E assim me pediu para confirmar dados pessoais para poder 
liberar a compra. Isso é marketing de inteligência e exige alta tecnologia. 
(Professor I). 

   

Nessa experiência, trazemos novamente um importante ingrediente na formação 

docente: a prática reflexiva. Nesse caso o professor levou os alunos a refletir sobre o valor do 

poder de decisão que as empresas adquirem no momento em que controlam seus hábitos de 

compra, fazendo uso de uma das mais relevantes ferramentas de sua disciplina: o sistema de 

“marketing de inteligência”. Sua reflexão, comum em outros momentos das aulas, dava 

sempre a compreensão de que era “[...] fazendo a docência e refletindo sobre este fazer que 

realmente se aprende a ser professor” (CUNHA, 2006a, p. 92).  

 

3.1.4 Saberes docentes 

 

No desenvolvimento desta seção, primeiramente vamos analisar como os professores 

compreendem o que são e como se constituem os saberes docentes por eles postos em prática 

no exercício de suas atividades de ensino. Em seguida, trataremos das quatro categorias de 

saberes docentes apresentadas por Tardif (2005) em suas especificidades. Assim, 

abordaremos nesta análise: (i) a compreensão que os professores investigados têm sobre 

saberes docentes; (ii) quais os saberes docentes específicos que são postos em prática – os 

saberes pedagógicos; os saberes disciplinares; os saberes curriculares; e os saberes 
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experienciais.  

 

A Compreensão sobre os Saberes Docentes 

 

Para Kant (1776-1787/1996), o homem, ao nascer, embora já traga consigo certo nível 

de conhecimento, sente-se na obrigação de ter de aprender com o mundo e com os outros para 

que possa viver e se desenvolver. No entanto, embora o aprender seja uma característica nata 

(ou imposta) à natureza humana, nem tudo o que o se aprende pode ser considerado como 

saber, pois, como já comentado, para que assim seja compreendido, o aprender deve ser 

precedido de um conteúdo intelectual, acrescenta Charlot (2000). 

Seguindo essa linha de raciocínio em torno do saber, mas focando-o no sentido mais 

específico tratado neste estudo, para Tardif (2000; 2005), o saber do professor é ao mesmo 

tempo social, temporal, plural e heterogêneo; personalizado e situado na pessoa do professor; 

e fortemente marcado pelo ser humano, objeto do trabalho docente. Com essas características, 

vamos analisar os saberes docentes dos professores considerados no campo investigativo. 

Para identificar como os professores investigados nesta pesquisa constroem seus 

saberes docentes e que saberes costumam pôr em prática em suas atividades de ensino, 

procuramos inicialmente perguntar nas entrevistas semiestruturadas o que eles compreendiam 

sobre saberes no contexto do ensino superior.  

Na abordagem das entrevistas, o nível de evidências correspondentes dessa questão se 

mostrou alto, pois na compreensão dos professores, o saber docente é algo que congrega uma 

multiplicidade de questões bastante distintas, mas expressam entre si um sentido de 

complementaridade, tal como um sistema que é composto de partes variadas, mas se inter-        

-relacionam constantemente de modo que possam dar vida e sentido à sua existência 

(BERTALANFFY, 2009).  

Nessa perspectiva, todos em suas falas utilizam a expressão “conjunto”, composto de 

uma série de elementos que, apesar de distintos, são partes integrantes e interdependentes dos 

saberes (docentes), próprias da instituição (sistema) escolar − conjunto de conhecimentos, 

tecnologias, informações, vivência pessoal, experiências profissionais; conjunto de 

conhecimentos teóricos e práticos; conjunto de conhecimentos, atitudes e habilidades; 

conjunto multivariado de informações e posturas; conjunto de técnicas, habilidades e 

reflexões, que são construídos, renovados constantemente; saberes cognitivos, sociais, 

humanos, técnicos, agindo em conjunto.  
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 O que foi verbalizado pelos professores nessa questão encontra respaldo em diversos 

autores, como Charlot (2000; 2001), que se refere ao saber como algo que integra um 

conteúdo intelectual que proporciona relações indissociavelmente singulares e sociais na 

pessoa do professor; Tardif (2005), por entender que o saber contempla questões de ordem 

pessoal, social, temporal, plural e heterogênea; Callai (2006), que volta à questão intelectual, 

ou seja, o saber só é saber quando é praticado por alguém detentor de uma intelectualidade; e 

Cunha (2006b; 2008), que fala do saber como algo de domínio próprio do professor, relativo 

ao conteúdo de seu campo disciplinar e da sua prática pedagógica, que guardam fortes marcas 

pessoais, sociais, políticas e culturais entre si.  

  Portanto, por toda essa abrangência de características, os saberes docentes são bastante 

complexos, dinâmicos, interdependentes e se produzem em tempos e contextos distintos, 

numa dinamicidade típica dos sistemas, como conceituado por Bertalanffy (2009) e, de certo 

modo, verbalizado pelos professores investigados.  

 Uma das falas mais representativas, na compreensão conceitual do saber docente, foi 

expressa por um dos professores deste estudo, por ter contemplado questões-chave desse 

saber, consideradas pelos autores e, em particular, caracterizadas por Tardif (2005) – o 

pessoal, o social, o temporal, o plural e heterogêneo. Além disso, foi o único que utilizou a 

expressão “prática pedagógica” nessa construção conceitual. Esse professor foi o que, ao falar 

de sua “preparação formal” para o magistério superior, se referiu à ênfase que sua graduação 

dava às questões da pedagogia, no curso de psicologia, que conseguiu assimilar. Ao ser 

indagado sobre sua compreensão a respeito dos saberes docentes, respondeu:  

 

Entendo os saberes docentes como o conjunto de conhecimentos, atitudes e 
habilidades necessários à prática pedagógica. Trata-se de uma referência aos 
saberes pedagógicos, teóricos e práticos, que habilitam ao exercício da 
função de professor. É, na verdade, um conjunto complexo e multivariado de 
informações e posturas que tornam alguém habilitado ao exercício formal e 
sistemático da função de educador, ao longo de sua trajetória profissional. 
(Professor III). 
 

Na sua fala, podemos identificar, explicita e implicitamente, diversas características 

inerentes ao saber docente, ou seja: seu caráter pessoal ao afirmar tratar-se de um conjunto de 

conhecimentos, atitudes e habilidades necessárias à prática pedagógica; a abrangência social, 

quando disse que são capazes de habilitar alguém ao exercício das funções de professor e 

educador; o caráter temporal, uma vez que a aquisição dessas distintas características somente 

se torna possível e visível ao longo de toda uma trajetória de vida pessoal e profissional, de 
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certo modo também considerada nas palavras do professor; e o caráter plural e heterogêneo, 

quando se refere à complexidade e multiplicidade de elementos que envolvem esses saberes: 

informações, conhecimentos, atitudes, posturas, habilidades, teoria, prática.  

Por toda a abrangência de elementos postos nessa fala, é inegável que o saber docente, 

na sua visão, é algo amplamente repousado na pessoa do professor, que traz consigo a 

responsabilidade de construir e reconstruir os saberes postos em prática por meio do seu 

individual e social. Afinal, como ser humano, seu processo de aprendizagem e 

desenvolvimento (pessoal e profissional) é individual, mas ao mesmo tempo coletivo, como 

bem definiu Charlot sobre o processo de aprendizagem de modo geral: “Aprender é um 

processo singular, desenvolvido por um sujeito [...] no entanto, esse sujeito, é, por sua 

constituição, um sujeito social e aquilo de que ele se apropria foi produzido por uma atividade 

estruturada por relações sociais.” (CHARLOT, 2001, p. 28).   

Munido dessas características e habilidades, e consciente do seu dever para consigo, 

com os alunos e a própria sociedade, o professor poderá, de fato, contribuir, ou no mínimo ter 

condições de contribuir, para a verdadeira transformação da realidade social em que vivemos 

− uma sociedade cujos valores éticos e morais ainda se apresentam bastante excludentes; 

competitivos; fortemente predatórios; carentes de transformação (ROCHA, 2008). 

Ao trazer para esta análise a realidade empírica observada em campo, podemos 

afirmar haver encontrado outro alto nível de evidências correspondentes entre as falas dos 

professores e sua vivência em sala de aula. Tomando como parâmetro as questões-chave do 

saber docente consideradas por Tardif (2005), vamos analisar quatro observações referentes 

ao pessoal, social, temporal e ao plural e heterogêneo.  

Na questão da habilidade pessoal, todos demonstravam saber lidar com os alunos, 

adotando atitudes e postura éticas e respeitosas, incluindo-se aqueles mais formais. 

Procuravam sempre estimular a participação de todos por meio de relações bastante 

interativas. 

Como exemplo, temos o registro de um professor que expressou um saber próprio e 

propositivo assentado em seu domínio e habilidade pessoal no lidar com os alunos (TARDIF, 

2005; CUNHA, 2006b) no momento em que uma aluna questionava as bases conceituais de 

sua disciplina. Então, valorizando a participação da aluna, o professor comentou:  

[...] agora você fez uma observação interessante! [...], de tudo o que você 
falou, pelo menos, três questões foram fundamentais para nossa 
compreensão sobre [...]. (Professor I).  
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Nessa interlocução, ele olhou para a aluna e, em seguida, valorizou ainda aquela 

contribuição, olhando e falando para todos.  

O professor, quando levantava um questionamento dirigido a um aluno e esse 

apresentava dificuldades em responder, não permitia que aquele momento de silêncio se 

prolongasse. De imediato, dirigia-se ao quadro e escrevia a resposta em frases ou palavras-

chave. Fazia breves comentários e, em seguida, afastava-se do quadro, voltava para o mesmo 

aluno e dizia:  

 

Ficou mais claro agora? [...] está entendendo por que uma estratégia de 
diversificação de mercado precisa considerar [...]. (Professor I). 

 

Na questão da responsabilidade social, os professores agiam sempre como educadores, 

principalmente quando levavam os alunos a refletir sobre sua postura como futuros 

profissionais administradores em várias dimensões – da ética, do bom exemplo, da 

honestidade, integridade −, expressando relações de caráter singular e social de seus saberes 

direcionados à educação e transformação de seus alunos (CHARLOT, 2001; TARDIF, 2005).   

 Para efeito de ilustração dessa característica social do saber docente, no contexto da 

prática reflexiva daqueles professores, observamos que o Professor II, a exemplo dos demais, 

sempre fazia os alunos refletir por meio das bases conceituais de sua disciplina. A natureza 

social da relação com os alunos, como professor educador, era muito evidente. Num desses 

momentos, enfatizava a importância de um líder adotar a postura profissional de referência 

para sua equipe. Iniciou seu momento reflexivo perguntando aos alunos como se devia 

capacitar bem uma equipe. Durante uns quinze minutos, ouviu os alunos falarem sobre 

treinamentos, dinâmicas, técnicas e locais mais apropriados e complementou: 

 

Qual é a melhor maneira de capacitar uma equipe? [...] É mostrando como se 
deve fazer fazendo. Esse é o papel do líder: faça o que eu digo e o que eu 
faço [...] se um líder diz que todos devem respeitar horários, chegar sempre 
antes da hora marcada: deve fazer o mesmo. Isso dá moral ao líder. Assim, 
terá condições de exigir da equipe. (Professor II).   

 

O professor, que estabeleceu as regras de funcionamento de sua disciplina utilizando 

um regulamento, com alguns itens muito rigorosos, como avaliação por assiduidade e 

pontualidade, seguia criteriosamente as regras por ele estabelecidas, demonstrando atitudes 

educativas para os alunos, tal como se referia no exemplo do líder.  Sua postura nas aulas, 

embora fosse um dos mais formais, fez lembrar a concepção de educar anunciada por Gil, ou 
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seja: “[...] os educadores são como uma árvore frondosa, são formados com o tempo. São 

mais raros que os professores, porque agregam tudo o que se espera de um mestre: a 

paciência, a sabedoria, a crítica, a solidez de valores.” (GIL, 2006, p. 23). De fato, esse 

professor, apesar do seu formalismo, era paciente, demonstrava sabedoria em suas análises e 

reflexões além de primar pelos valores da ética, do respeito, do bom exemplo, que ele 

apresentava e proporcionava aos alunos. 

Tratando da variável tempo de experiência, procuramos identificar uma situação que 

demonstrasse o valor atribuído à história de vida pessoal, repercutindo na construção do saber 

docente com a incorporação de várias situações decorrentes de múltiplas e complexas 

experiências que o professor tivesse vivenciado ao longo do trajeto da vida pessoal e 

profissional. Nesse sentido, um professor falou sobre sua trajetória de vida desde a infância 

até a universidade, como aluno e, posteriormente, na condição de professor, como podemos 

observar neste registro:  

 

Comecei a dar aulas quando ainda era garoto [...] fui professor do Mobral 
quando estudava o fundamental [...] dei aulas para adultos [...] fui professor 
na Universidade da Campanha Nacional do Educandário Jesus [...] fui 
professor de português no primeiro cursinho que funcionava na antiga escola 
de engenharia [...] nós criamos o primeiro cursinho, que funcionou dentro da 
Escola Superior de Administração [...] também fui professor de Estatística. 
Depois que me formei, gostava muito dessa parte de ciências exatas [...] na 
universidade comecei com aulas de estatística básica aplicada à 
administração e daí, para chegar à área de marketing, foi um pulo. Quando 
comecei a trabalhar nas empresas, eu já era um professor; como professor, 
eu sempre fui um executivo; como executivo, sempre fui professor. Então 
tenho tanto tempo de carreira como professor quanto de executivo, há mais 
de vinte anos. (Professor I). 
 

Como podemos constatar, nessa narrativa há toda uma trajetória de vida que 

contemplou múltiplas e complexas situações de ensino vivenciadas por esse professor, em que 

registramos três dimensões-chave do caráter temporal dos saberes docentes consideradas por 

Tardif (2002): sua “história de vida”, nesse caso, focada nas várias etapas das práticas de 

ensino – da infância à fase adulta; sua “experiência docente durante os primeiros anos de 

trabalho” numa instituição de ensino superior quando falava da primeira disciplina que 

lecionou, na área de Exatas – Estatística; e um pouco de ênfase, já no final de sua fala, na 

“longa carreira docente no ensino superior”, exercida paralelamente a outras atividades não 

docentes – executivo de empresas. Essas dimensões, que caracterizam a temporalidade dos 

saberes docentes, foram mais adiante tratadas por Mizikami (2008) como etapas integrantes 

da formação profissional do professor.     
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Por último, temos a questão da natureza plural e heterogênea do saber docente, que 

guarda estreita relação com o caráter pessoal e singular como cada professor exerce sua 

prática educativa (NÓVOA, 2007). Essa característica do saber traz na sua essência diversas 

manifestações de saber-fazer e saber-ser, alimentadas pela própria diversidade e 

complexidade de situações intrínsecas da história de vida de cada professor (TARDIF, 2005). 

Todos os professores, na verdade, demonstraram um caráter muito plural e heterogêneo de 

seus saberes.  

Contudo, no contexto da metodologia adotada, o professor que mais variedade utilizou 

em suas aulas, numa nítida demonstração da multiplicidade de saberes, foi o Professor III. Na 

organização e dinâmica das aulas, utilizava postura e métodos bastante distintos: trabalhos 

individuais, em equipe, em dupla; leitura de textos; testes individuais; seminários. Na 

utilização de recursos, também foi bastante versátil: computador; multimídia; retroprojetor; 

quadro magnético; textos; testes individuais. Na construção dos conceitos, avocava muitos 

autores do pensamento administrativo em várias escolas, desde as clássicas até as mais 

modernas – Henri Fayol, Elton Mayo, Idalberto Chiavenato, entre outros. Na sua dinâmica, 

fazia muitas analogias também, reforçando o caráter plural e heterogêneo de seus saberes. 

 

Os Saberes Pedagógicos 

 

Ao falarmos de saberes pedagógicos, consideramos necessário compreender que é 

mediante o pensamento e a prática pedagógica que o professor poderá encontrar o caminho 

para efetivamente participar da construção de uma sociedade mais justa e democrática; 

acessar uma diretriz orientadora à ação educativa; refletir e fazer refletir sobre o trabalho 

docente – sujeito e objeto do ensino e aprendizagem; contribuir para a construção de uma 

sociedade mais livre; colaborar com a humanização, emancipação e libertação do homem e da 

humanidade; e dialogar com as circunstâncias sociais, apresentando propostas de soluções 

para os problemas da realidade em que vive – conforme destacam os autores Gutiérrez (1988), 

Libâneo (1998), Gadotti (2003), Tardif (2005), Lopes (2007) e Franco (2008).  

Apesar de todo o seu valor, a pedagogia ao longo do tempo foi progressivamente se 

distanciando da possibilidade de se fazer ciência da educação quando se deixou “contaminar” 

pelos fundamentos do positivismo, segundo a visão de Franco (2008a). Para a autora: “[...] à 

medida que a pedagogia foi sendo vista como organizadora do fazer docente, dos manuais, 

dos planos articulados, feitos com uma intencionalidade não explícita, ela foi se distanciando 
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de sua identidade epistemológica.” (FRANCO, 2008a, p. 71). Essa forma equivocada de 

compreender o verdadeiro papel da pedagogia para o campo da educação em todos os seus 

níveis passou a atribuir-lhe uma função meramente instrumentalista e mecanicista, acrescenta 

Cunha (2010). 

Além dessas dificuldades que permeiam a realidade da pedagogia, sobretudo no 

contexto do ensino superior, ao tratarmos dos saberes pedagógicos, não podemos perder de 

vista dois aspectos fundamentais afetos à realidade deste campo investigativo: (i) professores 

sem nenhuma formação pedagógica específica para a docência no ensino superior; (ii) o fato 

de a própria pedagogia ainda não ter encontrado seu espaço próprio no ambiente do ensino 

superior, por ainda ser associada à educação da criança, “[...] construindo uma imagem social, 

muitas vezes, distorcida da sua amplitude e complexidade” (CUNHA, 2010, p. 28).   

Focando o olhar na análise dos dados extraídos de campo, constatamos que apenas três 

professores se referiram a elementos próprios dos saberes pedagógicos ao serem indagados 

sobre essa questão, ou seja: afirmam que são princípios éticos, cuja aplicabilidade deve 

adequar-se às várias circunstâncias, expectativas e necessidades em torno do cotidiano dos 

alunos; e se traduzem pelas experiências extraídas da sua realidade prática, que os ajudam no 

exercício de suas atividades de ensino, contribuindo para a transformação da realidade em que 

vivem eles e os alunos.  

  Nesse sentido, os professores apresentaram diversas características de suas práticas 

docentes, típicas dos saberes pedagógicos, compatíveis com os referenciais teóricos 

pesquisados, que os consideram um conjunto de meios utilizados pelos professores nas várias 

interações que estabelecem com os alunos em sua ação educativa, cujo propósito consiste em 

transformar o sujeito e o objeto dessa ação (professor e aluno) de tal sorte que sejam capazes 

de proporcionar a busca e a conquista de uma sociedade mais justa, ética e democrática 

(GUTIÉRREZ, 1988; LIBÂNEO, 1998; TARDIF, 2002). 

 Se bem que o nível de evidências correspondentes entre as falas desses professores 

tenha sido mediano e o registro do saber pedagógico posto em prática se faça presente no 

depoimento de apenas três deles, trazemos para esta análise uma das falas que expressou a 

existência desse saber de modo compatível com as perspectivas desses autores: 

 

Quando estou em sala de aula, ou mesmo nos contatos posteriores com os 
alunos, dependendo das circunstâncias, das expectativas e da necessidade 
que eles me apresentam, sempre repasso um pouco dos meus conhecimentos 
[...] vivência pessoal, posicionamento ético [...] o momento e as 
circunstâncias vão fazendo com que o docente se manifeste e recorra a 
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alguns, ou muitos, dos seus saberes. (Professor I).  
  

Na fala do professor, destacamos a preocupação em repassar, de acordo com as 

circunstâncias, um pouco de posicionamento ético. De fato, não podemos falar em 

transformação social desconsiderando a ética na ação educativa, particularmente no contexto 

do ambiente escolar. É na ética que o educador vai encontrar e se servir das orientações 

necessárias para seu bom agir pedagógico, ou seja, em que ele “[...] deve buscar, a partir das 

características das dimensões humanas que constitui sua plenitude, as formas adequadas, quer 

dizer, eticamente justificadas, da sua atualização em relação a cada um” (RÖHR, 2006, p. 

445).  

Quando pronunciou a palavra “ética”, o professor fixou o olhar nos meus olhos como 

se dissesse que essa era a palavra de ordem na sua prática pedagógica. Nesse quesito, o 

professor enfatizou as circunstâncias, expectativas e necessidades dos alunos como elementos 

balizadores na transmissão de seus conhecimentos, respaldados na vivência pessoal e no 

posicionamento ético. Desse modo, os saberes pedagógicos parecem colaborar com sua 

prática no momento em que os mobiliza, com base nos problemas que se apresentam na 

realidade prática dos alunos e no contexto do ambiente em que atua (PIMENTA, 2007; 

FRANCO, 2008a, 2008b), proporcionando transformação nos agentes envolvidos na relação 

professores e alunos.  

Embora apenas três professores tenham-se referido aos saberes pedagógicos, na 

pergunta sobre os saberes que costumam pôr em ação, em campo todos demonstraram fazer 

uso desses saberes: no momento em que lembram os alunos para que eles sejam éticos nas 

decisões em empresas e nas práticas de mercado; na relação com os colegas de trabalho, 

superiores e subordinados. Na sala de aula, mostraram-se profissionais, de fato, bastante 

interativos com a realidade, agindo com uma intencionalidade realmente transformadora 

(FRANCO, 2006), sempre num viés de muita ética diante das relações sociais, políticas, 

culturais e econômicas da realidade do mercado, como se exige de um profissional da 

educação (RAMOS; SIMONINI, 2010). 

Na realidade observada, os professores demonstraram diversos momentos e focos, em 

que se caracterizou um dos elementos-chave do saber pedagógico: a prática reflexiva. Uma 

reflexão intencional, proposital e comprometida com a transformação do contexto social, ou 

seja, com a práxis social (TARDIF, 2005). Exercitando sua prática reflexiva e transformadora, 

os professores conduziram os alunos à reflexão em várias perspectivas: responsabilidade 

social; adoção de postura pessoal e profissional; importância de estudar; valor das bases 
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conceituais das disciplinas; responsabilidade de reduzir riscos e proporcionar rentabilidade às 

empresas como futuros gestores.  

Como exemplos ilustrativos dessas constatações, trazemos algumas observações em 

que o nível de evidências correspondentes se mostrou alto. Foram diversas situações de 

prática reflexiva em campo, nitidamente complementares, com foco na práxis social, 

exercidas por sujeitos (professores) bastante conscientes de suas responsabilidades diante das 

circunstâncias sociais nos moldes observados pelos estudos de Franco (2008a; 2008b).    

No tocante à responsabilidade social, de modo mais abrangente, apresentamos o 

registro de uma das aulas em que o professor fazia os alunos refletir com postura ética perante 

o mercado na condição de futuros gestores: 

 
É preciso combater os genéricos, a clonagem, a pirataria. O segmento de 
farmácia, por exemplo, leva no mínimo 5 a 10 anos de pesquisa antes de 
lançar um produto no mercado, e a lei assegura que explore, com 
exclusividade, sua fórmula por igual período, como forma de compensar o 
investimento feito inicialmente. Somente depois é que libera para os 
similares: os genéricos. Aí vem a pirataria. Isso não é justo, não é ético, é 
crime! O mesmo ocorre no setor cultural, de música. Pensem nisso! Como 
futuros gestores, vocês têm a obrigação de combater essas práticas ilegais e 
criminosas. (Professor I). 
 

Em um só exemplo, em que explorou seu conhecimento sobre a realidade do mercado, 

o professor proporcionou aos alunos uma reflexão que abrangeu pelo menos dois aspectos que 

devem fundamentalmente ser considerados na expressão do saber pedagógico: o senso de 

justiça e a ética no exercício da cidadania ao afirmar não ser justo, tampouco ético, estimular 

ou praticar a pirataria. No fim de sua explanação, ele levou os alunos, futuros profissionais de 

administração, a outros importantes pontos de reflexão ao apelar para a responsabilidade 

(obrigação) de combaterem a pirataria, as práticas ilegais e criminosas comuns no mercado, 

como as citadas nos setores do seu exemplo − indústria farmacêutica, cultural e artística.  

Nessa perspectiva, dava uma nítida demonstração de exercício do seu saber 

pedagógico como diretriz orientadora da sua prática educativa (LIBÂNEO, 1998; PIMENTA, 

2005), pondo essa reflexão pedagógica, de certo modo, a serviço dos interesses da 

humanidade em seus aspectos sociais, culturais e políticos mais abrangentes (VEIGA, 2008). 

Um saber que o professor certamente já possuía, mesmo sem formação específica para tal, 

como bem definiu Franco (2006) ao se referir a esse saber como algo advindo da prática 

docente, diferentemente do conhecimento pedagógico que, na concepção da autora, são as 

construções teóricas elaboradas pelos pesquisadores, ou seja: “Os saberes pedagógicos são 
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construções cognitivas, realizadas pelos professores, a partir de sua prática cotidiana, que é 

significada, inicialmente, por conhecimentos pedagógicos prévios [...].” (FRANCO, 2006, p. 

38).    

Nesse exemplo, o professor demonstrou não só seu saber pedagógico, certamente 

construído pela convivência e exemplos de seus antigos professores (MALLMANN et al., 

2010), mas também o conhecimento de parâmetros reais de mercado; apresentou os períodos 

médios de pesquisa no setor farmacêutico e a garantia de exploração com exclusividade 

daquilo que investiu como mecanismo compensatório assegurado por lei. Um conhecimento 

específico de sua área de atuação – estratégias de mercado –, imprescindível ao bom exercício 

da docência no ensino superior (CICILLINI, 2010).  

Destacamos, ainda, que o professor, de modo semelhante aos colegas, geralmente 

citava os exemplos identificando as empresas, fossem ou não cases positivos, quando eram de 

conhecimento público, numa postura de muita transparência, segurança e liberdade de 

pensamento e expressão. Uma postura bastante condizente com a prática reflexiva docente, 

integrante do seu saber pedagógico, como bem contextualizaram Zeichner (1993) e Pimenta 

(2007) ao se referirem à liberdade de pensamento e de ação que o professor deve assumir 

diante das abordagens às reformas educativas que geralmente se apresentam de maneira muito 

impositiva, de cima para baixo. 

 Para ilustrar uma prática reflexiva fixada na adoção de posturas pessoais e 

profissionais dos alunos, também situada na responsabilidade transformadora, temos o 

seguinte exemplo: 

 

O setor de compras é muito delicado e precisa de pessoas idôneas, 
competentes, éticas. Do contrário, há fornecedores que os corrompe, pois 
muitas vezes oferecem vantagens que acabam por causar prejuízo às 
empresas − superfaturam, entregam mercadorias incompletas, com 
especificações técnicas abaixo do padrão comprado, etc. Portanto, muita 
atenção nessa questão, para não comprometerem a empresa e, 
principalmente, a imagem de vocês como profissionais. (Professor II). 

 

Nas suas palavras, o professor fez duas importantes reflexões: uma no sentido pessoal, 

afirmando que as empresas precisam de pessoas idôneas, éticas – características afetas ao lado 

pessoal do ser humano; e outra no sentido profissional, a necessidade de serem competentes e 

de preservarem a própria imagem profissional por meio de postura ética. Nesse exemplo, 

podemos perceber o emprego de um saber docente (pedagógico) focado numa perspectiva 

educativa e transformadora (LIBÂNEO, 1998), uma vez que apela para que o objeto dessa 
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relação − os alunos − não se “contamine” com vícios do mercado fornecedor, que tenta 

corromper a dignidade de muitos profissionais (o ser humano) fazendo uso de práticas muitas 

vezes “sedutoras” e oferecendo vantagens e benefícios escusos.  

Por conseguinte, o professor demonstrou sua capacidade de formar o profissional 

integrado à pessoa humana, que habita o interior de cada um dos alunos, para que não se 

deixem levar pelo desejo insano de querer sempre mais em consequência de um mercado 

tipicamente consumista, que permeia nossa realidade (CORDEIRO, 2006).  

Focando a prática reflexiva no valor do estudo para o desenvolvimento pessoal e 

profissional, citamos o exemplo de um professor que fez uma importante advertência aos 

alunos, nesse sentido: 

 

Tudo o que estamos apresentando em nossas aulas não é válido só para as 
provas. É válido também quando vocês forem ao mercado. Seja como 
profissionais de recursos humanos, seja como administrador em outra área 
do curso, vocês precisam entender essa linguagem se quiserem compreender 
a dinâmica das empresas e serem bem-sucedidos na vida profissional. 
Portanto, estudem! Pesquisem! (Professor III). 

 

Na sua reflexão, o professor fez os alunos entenderem que estudar é algo que deve 

ultrapassar o caráter utilitário das avaliações, que deve ser algo que os capacite a corresponder 

às exigências do mercado a fim de que possam ser profissionais bem-sucedidos. Agindo 

assim, os alunos podem superar a tendência natural de, no âmbito pedagógico, pensar que 

estudar o que lhes é ensinado – informações, dicas, conhecimento – serve apenas para que 

possam se sair bem nas suas avaliações (provas), em vez de servir como fonte de sentido e de 

prazer no processo de formação e evolução – transformação (CHARLOT, 2005). 

Outro aspecto relevante na fala (atitude) do professor foi o fato de ter valorizado o 

estudo não apenas para sua disciplina, mas para outras especialidades do curso e da própria 

formação mais ampla para eles como futuros administradores. Uma atitude que certamente 

contribuiu para que aqueles alunos pudessem entender o sentido mais abrangente do mundo, 

da vida e de suas relações consigo próprio – seu saber pedagógico (CHARLOT, 2005). 

Como exemplo de prática reflexiva centrada na valorização das bases conceituais da 

disciplina, fizemos o seguinte registro, em que o professor, ao falar sobre “passivo 

ambiental”, um conceito-chave do seu campo de conhecimento, refere-se ao déficit de água na 

região:  

 
Quando falamos sobre os investimentos que vêm para Pernambuco, o 
primeiro ponto de pauta a ser levantado deve ser o déficit de água. Isso para 
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a indústria é fundamental. Pernambuco tem a pior situação de água no 
Brasil. E o agreste a pior de Pernambuco, e vocês precisam saber disso. Para 
uma indústria ser instalada em Suape, é preciso saber dessa questão e como 
apresentar alternativas de solução. Vocês, como futuros gestores, precisam 
entender que há três elementos fatais numa negociação dessa natureza: a 
água; o que fazer com os resíduos; e quais as alternativas de energia. Essa é 
a tríade da gestão ambiental. Novas normas virão, muito mais rigorosas nas 
questões de licenciamento para construção e produção. É a isso que vocês, 
como futuros gestores, têm de estar atentos, para que não coloquem suas 
empresas em xeque. (Professor V). 

 

Nessa fala encontramos uma multiplicidade de reflexões bastante semelhantes à 

pluralidade e heterogeneidade do saber docente tratada por Tardif (2005). Nessa observação 

identificamos não apenas o apelo reflexivo sobre o valor de uma das bases conceituais da 

disciplina na formação daqueles alunos, mas vários outros pontos já considerados. Primeiro, 

tratou do refletir sobre a responsabilidade social no alerta aos alunos quanto ao problema da 

escassez da água em Pernambuco, dizendo que deveriam procurar alternativas de solução para 

as empresas que desejam instalar-se no estado. Seguiu refletindo sobre a postura pessoal e 

profissional que deveriam adotar quando chamou a responsabilidade de todos para que, 

conhecendo a realidade ambiental local, não colocassem as empresas em xeque. Destacou, 

ainda, a questão da tendência de se ter uma legislação cada vez mais exigente e rigorosa 

diante das demandas de licenciamento. Por fim, procurou fazer os alunos entenderem que é 

preciso conhecer bem a tríade da gestão ambiental: água, resíduo e energia, para poderem 

lidar profissionalmente com essa questão. Esse ato de conhecer só se torna possível se houver 

estudo e pesquisa, seja da teoria, seja sobre a realidade prática, como no exemplo citado pelo 

professor. 

Tratando da reflexão relativa à responsabilidade de reduzir riscos e proporcionar 

rentabilidade às empresas, temos o exemplo de outro professor que − diferentemente do 

Professor I, que focou a responsabilidade do gestor em relação ao mercado − levou os alunos 

a refletir sobre sua responsabilidade pela própria empresa na condição de futuros gestores: 

 

Vocês, como administradores financeiros, têm de estar ligados a todas as 
variações de mercado e de políticas governamentais para não dar prejuízo à 
sua empresa. O mesmo cuidado precisarão ter quando tomarem uma decisão 
na empresa. Projetem os riscos financeiros futuros decorrentes de suas 
decisões no presente [...] mesmo na empresa pública, temos de pensar em 
não dar prejuízo [...] o que não podemos é pensar que a empresa pública é da 
viúva rica: então vamos gastar. Não! As receitas das empresas públicas vêm 
dos impostos, e os impostos são retirados dos nossos bolsos. Então, 
precisamos pensar em lucro social que é menor custo e maior benefício para 
a sociedade. (Professor IV). 
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O interessante nesse exemplo foi o fato de o professor chamar a atenção dos alunos 

para o lucro, seja o financeiro no caso do setor privado, seja o social no tocante ao setor 

público. Esse professor trabalha a disciplina de Administração Financeira, daí sua 

preocupação em não dar prejuízo às empresas, mesmo as do setor público. Na sua abordagem, 

percebemos o mesmo caráter reflexivo social demonstrado pelos outros professores, 

chamando os alunos para a responsabilidade como futuros profissionais pela seguinte postura: 

estar sempre ligado às variações de mercado e das políticas governamentais; não causar 

prejuízo às empresas, exercendo a prática de decisões sempre projetadas em seus riscos; e 

procurar reduzir o custo operacional do setor público, para que possa promover maior 

benefício à sociedade.    

Os vários enfoques reflexivos a que todos os professores investigados levaram os 

alunos durante as aulas observadas e, particularmente, naquelas cujos registros acabamos de 

retratar, certamente partiram da própria reflexão desses professores sobre sua ação educativa. 

Embora não pudéssemos avaliar o que se passava na mente de cada um dos professores, sua 

postura corporal, sempre com movimentos de muita energia, determinação, a expressão facial, 

com ar de entusiasmo, vibração, e o tom de voz empregado constantemente firme, 

determinado, convicto do que estavam falando, deram-nos a nítida impressão de que, durante 

aquelas explanações, eles não só levavam os alunos a essa prática reflexiva, mas faziam as 

próprias reflexões, como bem definiu Schön (1990), quando tratou do triplo movimento da 

ação reflexiva na formação e na prática docente – a reflexão- na-ação; a reflexão sobre a ação; 

e a reflexão sobre a reflexão-na-ação – indispensáveis ao bom desempenho do professor em 

suas atividades educativas. 

Construir aquelas abordagens da maneira como o faziam demonstra que os 

professores, além de exercitarem as próprias reflexões durante as aulas ministradas, 

certamente praticavam suas reflexões ao fazerem o planejamento semestral de aulas, tendo 

como foco o ajuste das respectivas disciplinas à realidade do mercado − algo bastante 

plausível se considerarmos que o professor, como qualquer outro profissional, pensa (reflete) 

constantemente no que faz antes, durante e depois de sua ação (PERRENOUD, 2002).     
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Os Saberes Disciplinares 

 

  Os saberes disciplinares referem-se aos vários campos do conhecimento integrados 

nas universidades sob a forma de disciplinas, que emergem de diversos grupos sociais, pela 

ação docente, cujos propósitos maiores, em consonância com as práticas pedagógicas, 

direcionam-se à formação e transformação do homem e da sociedade (TARDIF, 2005; 

BATISTA NETO, 2006; Franco (2008a; 2008b).  

 Para Tardif (2005), os saberes disciplinares não são os saberes dos professores; são 

saberes docentes que os professores apenas acessam, decodificam, ressignificam e os 

transmitem. Em geral, não são produzidos por eles, mas por grupos sociais. Portanto, à 

semelhança dos saberes curriculares, os saberes disciplinares situam-se: 

 

[...] numa posição de exterioridade em relação à prática docente; eles 
aparecem como produtos que já se encontram consideravelmente 
determinados em sua forma e conteúdo, produtos oriundos da tradição 
cultural e dos grupos produtores de saberes sociais incorporados à prática 
docente através das disciplinas, programas escolares, matérias e conteúdos a 
serem transmitidos. (TARDIF, 2005, p. 40-41).  

 

Nesse sentido, é função das universidades, dos institutos de pesquisas e pesquisadores 

produzirem e legitimarem esses saberes. Aos professores, fica a responsabilidade da sua 

apropriação e disseminação entre os alunos e a sociedade de modo geral.  

Ao analisarmos as falas durante este estudo, constatamos que quatro dos seis 

professores investigados expressaram vários elementos próprios dos saberes disciplinares, 

pelo que atribuímos um nível médio de evidências correspondentes entre as falas.  

Nos depoimentos coletados, os professores fizeram referências a diversas 

características desses saberes, conforme as abordagens dos autores acima. No discurso, 

destacaram vários campos disciplinares que contemplam em sua ação docente, tais como a 

antropologia, a sociologia, a matemática, a economia, o direito, entre outros. Quanto aos 

propósitos de sua inserção, desses e de outros campos disciplinares, falaram da aplicabilidade 

prática na realidade cotidiana dos alunos. Destacaram, também, seu caráter complementar 

para a formação mais integral e holística do administrador, sem os quais não se pode 

promover a transformação da realidade social, como sugerido pelos autores.  

No contexto dos discursos, encontramos na fala de um dos professores investigados 

uma boa referência do correto entendimento sobre o saber disciplinar:  
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Entendo como fundamental para minha atividade docente o domínio das 
informações próprias da área em que pretendo ensinar. A visão ampla, 
consistente, atualizada dos fenômenos que constituem vários campos do 
conhecimento. Isso implica, além das referencias teóricas ou práticas 
especializadas da sua disciplina, a necessidade de ter uma visão dos aspectos 
culturais, históricos, políticos, das relações sociais, inerentes ao campo de 
ação. Parece-me crucial no desempenho da função docente ser portador de 
ampla cultura geral e profissional: ensinar gestão de pessoas implica 
conhecer referencias da antropologia e da sociologia, que transcendem os 
manuais de administração. (Professor III). 

 

O professor na sua fala fez referência a diversos campos do conhecimento dizendo 

serem necessários para a abordagem de sua disciplina – cultura, história, política, 

antropologia, sociologia. Nesse sentido, afirmou que esses campos ultrapassam o próprio 

campo do conhecimento da administração, em que reside parte do seu conhecimento 

disciplinar na universidade, certamente por ter formação também em outra área de 

conhecimento: a psicologia. Sua dupla formação universitária, em Administração e 

Psicologia, municiou-o de domínio sobre duas áreas de conhecimentos complementares para 

o campo das relações humanas – sua área disciplinar na instituição.  

Com essa visão abrangente em distintos campos disciplinares, o professor mostrou ter 

condições de contribuir, de certo modo, para a transformação da realidade econômica e social 

em que vivemos, conforme a abordagem sobre o poder que os vários campos disciplinares 

representam para as pessoas que os detêm e a própria sociedade (SILVA, 2010), ou seja: 

 

O poder disciplinar faz aumentar a utilidade dos indivíduos; faz crescer suas 
habilidades e aptidões, seus rendimentos e lucros; fortalece todas as forças 
sociais, uma vez que leva ao aumento da produção, ao desenvolvimento da 
economia, à distribuição do ensino e à elevação da moral pública.  (SILVA, 
2010, p. 213). 

  

Na sala de aula, de maneira coerente com sua fala a respeito do domínio dos campos 

de conhecimento (de administrador e de psicólogo), e compatível com o pensamento de Silva 

(2010) quanto à sua habilidade de contribuir para a práxis social em uma abordagem 

sistêmica, o professor levou os alunos a refletir, como segue: 

 

O Administrador de Pessoal deve olhar para dentro e para fora da empresa 
para que possa avaliar corretamente o valor de um cargo. Na empresa 
devemos olhar a importância do cargo; fora da empresa devemos olhar o 
valor que o mercado atribui ao cargo. Dessas duas variáveis podemos definir 
o valor de cada cargo [...] digamos que uma empresa dissesse: ‘Vocês têm os 
salários mais elevados do mercado’. E realmente os tivessem. Isso implicaria 
a satisfação de todos? Garantiria a inexistência de insatisfação? Não! Pois as 
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pessoas começariam a se comparar umas com as outras, e isso vocês têm de 
entender. O ser humano está sempre se comparando com os demais. É o que 
podemos chamar de equidade no intercâmbio social. É o senso de justiça; de 
ver se há pesos e medidas distintos na empresa e no mercado. (Professor III).  

 

Nas primeiras palavras, o professor já demonstrou sua abordagem sistêmica ao se 

referir ao olhar interno e externo que o administrador precisa lançar quando trata da avaliação 

de um cargo, porque a teoria de sistema ensina que todo sistema é parte integrante de um 

sistema maior – um conhecimento próprio da administração. Se analisado internamente, é 

composto de várias partes, denominadas de subsistemas, com o propósito de se combaterem, 

construírem-se e se reconstruírem continuamente; na perspectiva externa, pode ser visto como 

parte integrante de sistemas ainda maiores (BERTALANFFY, 2009). A abordagem interna e 

externa à organização é fundamental para se buscar um ponto de equilíbrio entre as decisões 

internas e a realidade existente no mercado.  

Outro aspecto importante retratado na teoria desse autor e verbalizado pelo professor 

registramos quando este afirmou que as pessoas nunca estariam satisfeitas e passariam a se 

comparar umas com as outras, como os movimentos de combate, construção e reconstrução 

das partes de um sistema.  

Nessa vivência de sala de aula, o professor fez ainda algumas reflexões, destacando o 

saber disciplinar sobre o comportamento humano, ancorado num saber pedagógico capaz de 

provocar a consciência social dos alunos (TARDIF, 2005), e referindo-se ao sentimento de 

insatisfação que aflora nas pessoas, quando se comparam umas com as outras na questão 

salarial – conhecimentos típicos da psicologia: percepção, satisfação e motivação. Na sua 

visão (saber) sistêmica disciplinar, falou ainda sobre outro importante conceito: a questão da 

equidade social, em que as pessoas fazem uso do seu senso de justiça, em ver se há ou não 

pesos e medidas distintos na política salarial de sua empresa e em comparação com o que é 

praticado no mercado. 

Tais conhecimentos, associados ao conhecimento do campo educacional, mesmo que 

se mostrem insuficientes, para quem não teve formação superior específica para a docência no 

ensino superior, proporcionaram-lhe competência para planejar, executar e avaliar sua ação 

educativa relacionada com a transmissão de conhecimento (o ensino); a produção de 

conhecimentos (a pesquisa) e a aplicação desses conhecimentos nos diversos processos 

sociais que os demandam (a extensão) no bojo de sua ação docente (CICILLINI, 2010).  

  Esse professor, de fato, tem assumido diversas atividades acadêmicas na FCAP/UPE 

relativas ao ensino na graduação; nas atividades de supervisão de estágio; na coordenação de 
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cursos de pós-graduação e na orientação de projetos na pós-graduação. Na pesquisa, dedica 

carga horária específica para orientação de monografias, além de participar de programas de 

iniciação científica com alunos da graduação, promovidos pela própria instituição e por outros 

órgãos de fomento à pesquisa, tais como Capes, Conselho Nacional de Desenvolvimento 

Científico e Tecnológico (CNPq), Financiadora de Estudos e Projetos (Finep), Fundação de 

Amparo à Ciência e Tecnologia do Estado de Pernambuco (Facepe), entre outros. Na 

extensão, tem participado de programas sociais, como o Projeto Jovem Executivo, dirigido a 

jovens carentes, moradores de comunidades adjacentes à instituição. Nesse último aspecto 

relativo à extensão universitária, o professor demonstra que sua responsabilidade pedagógica 

não se restringe às atividades de sala de aula, porque nela exerce ações educativas externas à 

instituição, que tem beneficiado comunidades no entorno da FCAP/UPE e a sociedade de 

modo geral, como recomendado por Mallmann (2010).  

 Apesar do nível de evidências correspondentes das entrevistas ter-se mostrado 

mediano, em campo, o que presenciamos foi algo bem diferente; todos os professores, a 

exemplo do Professor III, demonstraram profundo conhecimento de seus saberes 

disciplinares, tanto no seu campo de conhecimento quanto em outros campos de suporte à 

ciência da administração. Desse modo, podemos atribuir aos saberes disciplinares desses 

profissionais na realidade vivenciada em sala de aula um nível alto de evidências 

correspondentes. Essa articulação de vários conhecimentos em torno dos saberes disciplinares 

foi demonstrada durante várias aulas, notadamente quando traziam suas experiências práticas 

para o campo educativo (a sala de aula) nas apresentações ou construção das formulações 

teóricas referente às bases conceituais das respectivas disciplinas.  

 Embora tenham expressado alto nível de evidências correspondentes, em suas práticas 

de ensino, os professores trouxeram distintos enfoques temáticos, caracterizando grande 

variedade de experiências e abordagens respaldadas em seus saberes disciplinares, como 

construção do conhecimento, interdisciplinaridade e processo decisório pela prática da 

negociação. 

Um dos exemplos expressivos que trazemos para a análise dos saberes disciplinares na 

construção do conhecimento ocorreu numa das aulas do Professor I, em que falava sobre o 

tema “estratégia de marketing”. Ao apresentar a formulação teórica do conceito Estratégia de 

Marketing, o professor fez uma pergunta aos alunos, a que ele próprio respondeu antes 

mesmo que algum aluno respondesse: 
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O que a palavra estratégia de marketing significa para vocês? Para responder 
a essa questão, temos de avaliar a origem da palavra estratégia; vem do 
grego strategus, que significa general; alguém que mexe com tudo. Pois 
bem, na estratégia vamos mexer com a empresa toda, como um general. 
(Professor I).  

 

Ele prosseguiu contando como as cidades gregas se organizavam e como os generais 

atuavam nesse contexto. Desse modo demonstrava domínio sobre a análise das palavras-        

-chave da disciplina, considerando suas origens além de bom conhecimento sobre história. Ao 

final, construiu a base teórica desse conceito disciplinar.  

  Para falar de segmento de mercado, outro conceito próprio de seu campo disciplinar, 

primeiro analisou a palavra qualidade em sua origem, igualmente perguntando e respondendo 

aos alunos:  

 

O que é qualidade? Qualidade vem de QUALI = múltiplo e DADE = valor, 
ou seja, qualidade é igual a múltiplos valores. 

 

Com essas palavras postas no quadro, continuou:  

 

Assim entendido, agora podemos falar de segmentação de mercado, onde 
está presente o conceito de qualidade. Para moda, qualidade é atualidade. Já 
para transporte aéreo, é tempo, pontualidade. (Professor I).  

 

O professor, na realidade, sempre demonstrou grande conhecimento de vários campos 

disciplinares de suporte à sua disciplina, expresso por um elevado repertório de cases, 

bastante diversificado, típicos da pluralidade e heterogeneidade de seu saber disciplinar 

(TARDIF, 2005). 

 Na questão da interdisciplinaridade, outro professor, sempre quando tratava de novos 

conceitos, resgatava antigos conceitos, já vistos pelos alunos em disciplinas cursadas 

anteriormente: 

 

Eu não estou trazendo nenhuma novidade para vocês [...] são os mesmos 
conceitos que vocês viram em contabilidade, contabilidade gerencial e 
custos que serão utilizados como ferramentas na administração financeira, na 
nossa disciplina. Para o administrador financeiro, é muito importante estar 
atento a outras ciências, que fazem fortes conexões com a sua área. 
(Professor IV).  

 

Assim ele seguia retratando brevemente conceitos dessas disciplinas que, por um lado, 

facilitavam a compreensão dos alunos sobre as bases conceituais da sua área de conhecimento 
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– administração financeira – e, por outro lado, levava os alunos a refletir sobre a importância 

de assimilarem bem os conceitos considerados naquelas aulas que, certamente, seriam 

necessários mais adiante, como aqueles avocados no decorrer de suas aulas, vistos nos pré-

requisitos da disciplina em estudo. Essa prática, visivelmente exercitada pelo professor, era 

uma demonstração de sua atuação como sujeito social, imbuído do propósito de contribuir 

para a (trans) formação daqueles estudantes, como se espera quando um educador coloca em 

ação os saberes docentes, nesse caso, os disciplinares (VEIGA, 1989; FRANCO, 2006; 

2008a).  

Ao resgatar conceitos tratados de outros campos disciplinares, cursados pelos alunos 

em períodos anteriores, o que facilitava bastante a compreensão dos novos conceitos 

aportados em aula, o professor demonstrava bom domínio do seu saber disciplinar, certamente 

apoiado na sua formação universitária de economista e administrador, assim como de certos 

procedimentos didáticos decorrentes da própria vivência como estudante, espelhado nos bons 

exemplos de ex-professores (BENEDITO; FERRER, 1995; TARDIF, 2005; CUNHA, 2006a; 

GOODSON, 2007; ROCHA, 2008; VIDAL, 2010), e na própria trajetória profissional como 

docente (TARDIF, 2005). 

Tratando do processo decisório, com base na prática da negociação, tornamos a 

encontrar em uma das aulas observadas um bom exemplo do saber disciplinar:  

 

O Greenpeace atropelou a relação do mercado de atum da China com as 
empresas, a partir de protestos contra a pesca desse produto em determinado 
período do ano. Em casos como esse, a palavra-chave chama-se negociação. 
Por isso, a empresa é um negócio, e a estratégia de marketing vai tratar desse 
negócio, dessa negociação e vocês precisam aprender a negociar, pois é 
disso que as empresas necessitam. Mesmo que a pesquisa diga que o produto 
não deve ser lançado no mercado, ela é importante, pois vai evitar que você 
tenha prejuízos maiores, por subsidiá-lo com informações que ultrapassam a 
própria visão de mercado, como a questão de natureza ecológica, no 
exemplo que trouxe para vocês do Case Greenpeace. (Professor I). 

 

Nesse exemplo, o professor explorou seu conhecimento sobre um campo disciplinar 

próprio das áreas Social e Ambiental, para se reportar à prática da negociação como uma das 

modalidades do processo decisório, cujas bases conceituais estão presentes no contexto de sua 

área de atuação – estratégia de marketing. Por conseguinte, demonstrou profunda habilidade 

na articulação de conteúdos específicos de vários campos disciplinares (TORRES, 2006).  

Quando falou sobre pesquisa, trouxe outro campo disciplinar próprio da administração 

como instrumento de decisão na área em que atua: a pesquisa de mercado. Uma ferramenta 
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que, conforme o professor destacou, municia os gestores organizacionais a tomarem decisões 

estratégicas, mesmo que a decisão implique o recuo de um objetivo pretendido. Nesse 

exemplo, vimos claramente uma aparente contradição na fala do professor, quando disse que a 

pesquisa tem seu valor “mesmo que a pesquisa diga que o produto não deve ser lançado no 

mercado”. Ora, uma das funções da pesquisa de mercado é exatamente apontar onde, quando 

e como um produto deve ser lançado no mercado, mas o professor admitiu que a mesma 

pesquisa pode indicar exatamente o contrário: não lançar o produto no mercado, para evitar 

prejuízos maiores à empresa, além do que já se tenha investido na própria pesquisa. Essa 

maneira de tratar uma base conceitual, em diferentes perspectivas, focada em necessidades 

pontuais e, de certo modo contraditórias, é outra característica típica da dimensão plural do 

saber disciplinar docente, considerada nos estudos de Tardif (2005). 

 

Os Saberes Curriculares 

 

Para Tardif (2005), os saberes curriculares correspondem aos programas disciplinares, 

com detalhamento de ementas, objetivos, conteúdos, métodos de ensino, recursos didáticos, 

referências bibliográficas, pelos quais os professores transmitem os saberes disciplinares e 

experienciais, ancorados nos saberes pedagógicos. 

Nos saberes curriculares, podemos encontrar diversos elementos de natureza política, 

cultural, social e escolar historicamente situados na pessoa do professor e fortemente 

influenciados pelo ambiente e trajetória de vida desse profissional (SACRISTÁN, 2000). São 

elementos que expressam também o próprio projeto educacional da instituição em torno de 

um determinado curso (CORDEIRO, 2006), que, juntos (do pessoal ao institucional) integram 

a estruturação e dinamização de determinado campo disciplinar (TARDIF, 2005). 

Se partíssemos apenas da base conceitual, na visão desses autores, poderíamos afirmar 

que os saberes curriculares são construídos sobre dois importantes pilares: a pessoa do 

professor e o projeto político-pedagógico da instituição.  Contudo, quando voltamos o olhar 

para a realidade da FCAP/UPE, constatamos algo bem diferente, uma vez que os próprios 

professores afirmaram que a construção do seu planejamento semestral, uma etapa típica dos 

saberes curriculares, realiza-se de maneira muito independente e individual, sem a 

participação de outros professores e muito menos da própria instituição – à exceção de um 

deles, que admitiu compartilhar esse momento com outro colega. Desse modo, percebemos 

que esse saber, pelo menos na realidade do campo investigativo, está preponderantemente 
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alicerçado em apenas um pilar: o próprio professor. Da instituição, os professores utilizam 

apenas a estrutura do programa curricular, que geralmente eles alteram na formalidade e 

informalidade da própria sala de aula, mantendo apenas as questões mais tradicionais como a 

denominação da disciplina, sua ementa, a carga horária e seus pré-requisitos. No tocante ao 

conteúdo, à metodologia e ao referencial bibliográfico, cada um faz o próprio ajustamento. 

Na fala, esses professores, quando perguntamos sobre os tipos de saber docente que 

colocam na sua prática de ensino, citaram exemplos de saberes curriculares expressos por 

meio de tecnologia moderna como multimídia, internet, laboratório de informática; 

ferramentas e métodos de ensino; indicação de referenciais bibliográficos; e até mesmo a 

utilização de textos curtos nas aulas, para não torná-las cansativas aos alunos. Mesmo assim, 

apenas quatro deles, em suas falas, fizeram referência a esses saberes, pelo que registramos 

um nível médio de evidências correspondentes.  

Um dos pronunciamentos marcantes na questão dos saberes tipicamente curriculares 

foi expresso no seguinte depoimento: 

 

Eu faço o possível para que a aula não fique maçante. Mudo o ritmo de aula, 
altero os recursos, o data-show, o DVD, mas nunca uso os mesmos recursos. 
Procuro não dar aulas muito extensas. Uso muitos textos curtos, para não 
tornar as aulas cansativas. Não gosto de usar textos longos em sala de aula, 
mas textos que provoquem os alunos. Procuro responder às perguntas dos 
alunos, deixando outra pergunta para aquela que eles me fizeram; para que 
percebam que nós nunca vamos ter resposta para tudo. (Professor V). 
 

Ao evitar que as aulas se tornem cansativas e maçantes, o professor focou na 

metodologia duas importantes variáveis próprias do saber curricular: o efeito motivacional 

que tem proporcionado aos alunos e a si próprio pela variedade de técnicas e materiais 

utilizados na dinâmica das aulas; e o caráter ético e cognitivo de sua prática ao enfocar para o 

aluno o entendimento de que o professor nunca terá respostas, de pronto, para todas as 

indagações levantadas numa sala de aula (MELO, 2000). Nesse mesmo sentido, na sua ação 

educativa, encontramos um saber curricular capaz de proporcionar a práxis social, já 

abordada, por ser coerente com o pensar e o agir de um educador no processo de ensino e 

aprendizagem, levando os alunos a uma postura reflexiva e certamente transformadora, ao 

levantar questionamentos, considerando as próprias indagações dos alunos (BARAÚNA; 

SANTOS, 2010). 

Em campo, todos os professores demonstraram uma prática de ensino inclusiva 

bastante compatível com o pensamento de Baraúna e Santos (2010) relativo aos saberes 



230 
 

 
 
curriculares, ao que atribuímos um alto nível de evidências correspondentes. Para essas 

autoras, a atividade educativa é inclusiva quando o professor for capaz de promover 

significativas mudanças na educação, por meio de uma metodologia (saber curricular) que 

favoreça a sistematização de práticas reflexivas, desde que os mecanismos adequados para 

esse fim estejam nela contemplados.  

No quesito planejamento de aulas, uma característica própria do saber curricular, todos 

os professores afirmaram que costumam fazê-lo sistematicamente a cada semestre. Em 

campo, todos apresentaram seu plano de atividade aos alunos, logo na primeira aula, assim 

obtendo um nível alto de evidências correspondentes tanto para a fala quanto para a vivência 

em campo. Essa ação se contrapõe ao que foi diagnosticado em pesquisa realizada por Silva 

(2002) entre professores do 2.º grau do Magistério em 17 escolas do Recife e do Grande 

Recife, Pernambuco, no período de fevereiro a junho de 2000:  

 

[...] em relação ao planejamento de aula, a maioria dos professores não 
apresentou os planos de trabalho, embora nos seus discursos haja uma 
representação dessa formulação. A elaboração dos planos se dá a partir do 
conhecimento da realidade das salas de aula, apoiada no pressuposto de que 
os alunos precisam aprender o que é relevante para o exercício da profissão. 
(SILVA, 2002, p. 192, grifo nosso). 
 

Contudo, apenas três dos professores considerados neste estudo o fizeram de maneira 

previamente organizada, por meio de um documento bem estruturado, fotocopiado, 

distribuído e comentado com os alunos – P II, P III e P VI. Os demais professores escreveram 

e comentaram seu plano de trabalho no quadro, prometendo que o enviaria aos alunos por e-

mail ou por fotocópia nas aulas seguintes.    

Como exemplo dessa prática, trazemos o observado na aula do Professor VI, que 

entregou aos alunos um planejamento, na primeira aula do semestre, com o seguinte 

conteúdo: ementa da disciplina, objetivos, metodologia, bibliografia, critérios de avaliação e 

um cronograma das atividades do semestre (aulas, estudos de caso, trabalhos, avaliações, 

seminários). 

Nesse primeiro encontro com os alunos, o professor não só entregou seu planejamento 

de aulas, mas fez uma explanação, analisando e interpretando cada item nele contido: as aulas 

expositivas, seu sistema de controle de frequência, os propósitos (objetivos) da disciplina: 

desenvolver nos alunos a capacidade de percepção e racionalização de disfunções 

organizacionais por meio do exercício das atividades de planejamento e gestão; seu sistema de 

avaliação − na primeira unidade, estudos de caso e uma prova; e na segunda unidade, um 
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seminário sobre mudança organizacional. Para as avaliações, o professor destacou que 

exploraria a organização dos trabalhos na apresentação e no material escrito; a participação nas 

apresentações; e o conteúdo da produção dos alunos.  

A extensão como abordou esse componente do seu saber curricular, o planejamento de 

suas aulas para o semestre, demonstrou a abrangência da importância atribuída a um 

documento, que certamente foi construído levando em consideração todo um conjunto de 

elementos em torno do saber disciplinar, que é bastante complexo, difuso e multidimensional 

(CARDOSO, 1999; RODRIGUES, 1999). 

O professor também enfatizou a importância da leitura, da pesquisa, da participação 

nas aulas, dos questionamentos e da dúvida como forma de estimular a aprendizagem. No 

caso particular da dúvida, o professor parecia compreender bem o valor desse componente na 

sua atividade de ensino, como bem definido por Cunha (2005) ao tratar do valor da reflexão 

na dúvida do aluno, que pode ser sua dúvida também, um dos princípios-chave para a prática 

educativa, ao que Nóvoa (2007) denominou de autoconsciência na ação docente. Nesse 

sentido, o professor, por diversas vezes, frisou:  

 

Tirem todas as suas dúvidas [...] nunca levem dúvidas para casa [...] aqui, na 
sala de aula, é o local próprio para esclarecermos todas as dúvidas de vocês 
[...] quando eu não souber responder, avisarei, pesquisarei e trarei a resposta 
nas aulas seguintes [...]. (Professor VI).  

 

 Apesar de toda a correspondência entre a base conceitual trazida em torno dos saberes 

curriculares e o que constatamos na prática docente em campo, encontramos em Mizukami 

(2008) um componente que não foi considerado pelos professores no momento de 

estruturarem o planejamento semestral de disciplinas: o conhecimento prévio sobre os alunos, 

objeto de sua ação educativa. A autora recomenda que no processo formativo dos professores 

os saberes curriculares devem ser construídos em três eixos básicos: o conhecimento sobre os 

alunos; o conhecimento sobre a matéria e o conhecimento sobre formas de avaliação e manejo 

de classe. Quanto aos dois últimos conhecimentos, os professores mostraram ter um bom 

domínio. Nas aulas, apresentaram-se sempre com muita firmeza ao tratarem do conteúdo 

ministrado – na teoria e na prática. O manejo de sala de aula foi sempre muito variado e 

realizado com segurança e facilidade por todos eles.  

     No que se refere ao conhecimento sobre os alunos, ou mesmo “o conhecimento da 

realidade das salas de aula” (SILVA, 2002, p. 192), não foi satisfatório, porque seu 

planejamento semestral não foi construído ou mesmo ajustado em função dos alunos daquele 



232 
 

 
 
semestre, ou seja, já vinha pronto e era apenas apresentado e comentado com eles. Em 

momento algum, percebemos nenhuma iniciativa no sentido de uma construção coletiva, 

considerando o perfil dos alunos atuais ou mesmo a possibilidade de ajustes, decorrentes da 

demanda daquele público naquele semestre. Os alunos, por sua vez, não manifestaram 

nenhum tipo de sentimento que pusesse em dúvida o que havia sido planejado para eles pelos 

professores – certamente convictos (os professores) de que suas experiências são o suficiente 

para definição do que deve ser levado para a sala de aula a cada ciclo letivo.  

  Essa prática “unilateral” de construção do planejamento semestral contraria as 

recomendações de Gil, para quem o planejamento do ensino deve também envolver: “[...] as 

necessidades e as expectativas dos alunos [...] à medida que o professor vai desenvolvendo o 

seu curso, pode receber feedback dos estudantes [...] dessa forma, os estudantes vão se 

tornando co-participantes desse processo, caracterizando-o, de certa forma, como 

planejamento participativo.” (GIL, 2006, p. 99).     

 

Os Saberes Experienciais 

 

 Para Tardif (2005), o saber experiencial, diferentemente dos saberes disciplinares e 

curriculares, são os saberes próprios dos professores, por eles produzidos e por eles 

transmitidos: 

 

[...] é um saber sincrético e plural que repousa não sobre um repertório de 
conhecimentos unificado e coerente, mas sobre vários conhecimentos e 
sobre um saber-fazer que são mobilizados e utilizados em função de 
contextos variáveis e contingentes da prática profissional [...] é heterogêneo 
[...] é complexo, não-analítico [...] é aberto, poroso, permeável [...] é 
personalizado [...] é existencial [...] é pouco formalizado [...] é temporal, 
evolutivo e dinâmico [...] é social [...]. (TARDIF, 2005, p. 109-111). 

 

Nesse sentido, o autor chama a atenção para o fato de que esses saberes provêm 

preponderantemente da prática docente e não docente. Contudo, pela própria complexidade, 

acrescida do seu caráter pessoal, dinâmico e instável que repousa na pessoa e no profissional 

do professor, eles não podem ser sistematizados em doutrinas ou teoria como os demais 

saberes. Reforçando o entendimento de Tardif (2005), Azzi (2007) e Franco (2008a), 

compreendem o saber experiencial – que denominaram de saber pedagógico – como 

imprescindível ao trabalho docente, que advém da própria prática docente e não docente, e vai 

dar significado e fundamentar sua ação prática no cotidiano do professor. 
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 O saber experiencial está tornando-se tão imprescindível à prática educativa que se 

tornou extensivo ao próprio ensino médio por meio de proposta apresentada pelo Ministério 

de Educação, aprovada pelo Conselho Nacional de Educação, contemplando a “importância 

de se articular teoria e prática com o aumento de atividades práticas experimentais” (CNE..., 

2009). Além dessa medida, o MEC, por meio da Capes, numa decisão valorativa ao saber 

experiencial, publicou a Portaria Normativa n.º 7, em 22 de junho de 2009 (BRASIL. MEC, 

2009), em que define que o corpo docente do Mestrado Profissional “seja composto não 

apenas por mestres e doutores, mas que tenham também formação específica na área em que 

lecionarão, e professores com experiência profissional reconhecida” (MEC..., 2009). 

Em nosso campo investigativo não foi diferente: os professores demonstraram, além 

da valorização desses saberes, serem detentores de larga experiência profissional docente e 

não docente expressa nos relatos e nas práticas de ensino.  

Ao tratarmos dos saberes experienciais, no campo investigativo, constatamos um alto 

nível de evidências correspondentes entre as falas dos professores, diferentemente do 

identificado nos demais saberes, cujo nível predominou no patamar mediano: os pedagógicos; 

os disciplinares; e os saberes curriculares. Todos os seis professores citaram exemplos de 

saberes experienciais referindo-se às experiências de consultoria que desenvolvem 

paralelamente às atividades docentes, utilizando as seguintes denominações: experiência 

profissional, conhecimento prático, conhecimentos técnicos com aplicabilidade prática no dia 

a dia dos alunos, práticas de mercado, atividades de consultoria.  

 À luz do referencial teórico, o saber experiencial somente assume a função 

transformadora da realidade social, tratada anteriormente, se exercido como prática crítica, 

reflexiva e intencional, articulando teoria e prática, por meio de um sujeito pensante: o 

professor (VEIGA, 1989; FRANCO, 2006). Essa intencionalidade e postura reflexiva foi algo 

bastante visível no depoimento dos professores, pois quando falavam sobre a organização das 

aulas, por exemplo, afirmaram trazer sempre para o campo do ensino a realidade do mercado, 

a fim de que fosse tratada à luz dos referenciais teóricos de sua disciplina. Além desse 

enfoque, salientaram que procuram estimular bastante a leitura, a realização de trabalhos em 

equipe e as práticas reflexivas entre os alunos. Nesse sentido, teoria e prática é fundamental 

para a construção e articulação desse saber, em que os professores socializam as diversas 

experiências com os alunos e os próprios pares, dentro ou fora do ambiente escolar, de modo 

que contribua para a transformação da realidade social (ROCHA, 2008).  
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  Sem a prática, o saber docente se perderia “no vazio teórico”. Por outro lado, sem a 

teoria, ele não assumiria seu sentido de práxis social, resumindo-se a uma prática mecânica, 

linear e repetitiva, segundo Torres (2006) e Franco (2008a). É importante destacar que Tardif 

(2005) já apresentava o mesmo entendimento dessas autoras, acrescentando ao referido saber 

as seguintes características: as funções inerentes ao exercício da docência; a prática de 

resolução de problemas; a personalidade e afetividade do professor; a mobilização de diversas 

formas de saber-fazer, entre outras. Nessa perspectiva os professores investigados disseram 

que normalmente fazem essa articulação da teoria e prática, embora com maior ênfase na sua 

prática (seu saber experiencial) do que mesmo nas bases teóricas de seu campo disciplinar. 

Quando procuramos identificar os saberes experienciais utilizados por esses 

professores nas práticas de ensino, registramos essa relação entre teoria e prática, com maior 

valoração ao experiencial em diversas falas. Como exemplo representativo dessa constatação, 

destacamos: 

 

São aqueles saberes que obtive na minha formação em Administração e em 
Economia relativos aos conceitos que aprendi, por meio de muita leitura, e 
aqueles saberes relacionados com a prática, que obtenho mediante minhas 
atividades profissionais de consultoria. (Professor IV). 

 

O que parece particularmente interessante na fala do professor é o fato de continuar 

valorizando mais sua experiência prática que a teórica no mesmo sentido dos demais 

professores, a exemplo do que se constatou na seção 1.1.1, que tratou da profissão professor. 

Quando se referiu aos conceitos aprendidos nos cursos realizados, o professor utilizou o verbo 

no passado – “que obtive”. Como se tivesse deixado de ler e pesquisar sobre as bases 

conceituais de sua disciplina depois de formado, já no seu exercício docente. No entanto, 

quando se referiu à sua prática fora da esfera docente, utilizou o verbo no presente – “que 

obtenho” – como uma ação contínua, por ele mais valorada. De qualquer forma, o professor 

explicitou a teoria e a prática como partes integrantes de seus saberes experienciais em uma 

demonstração do caráter complementar, amalgamados a ele, enquanto sujeito autônomo na 

construção e no exercício de seu saber experiencial, como compreendido por Franco (2006) e 

Bourdieu (2008) ao afirmarem o caráter intimamente associado entre o lado pessoal e 

profissional do professor.  

Partindo para a ação em sala de aula, não foi diferente. O professor, a exemplo dos 

pares, demonstrou alto nível de evidências correspondentes entre o discurso e a prática em 

campo. Com aulas recheadas de diversos exemplos práticos, vivenciados fora da 
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universidade, sempre fazia associações às bases conceituais da disciplina embora em 

proporcionalidade distinta, ou seja: mais prática e menos teoria. Nesse sentido, as evidências 

mais marcantes ocorreram quando os professores fizeram a correlação entre teoria e prática, 

ou entre prática e teoria, já que focaram mais atenção e valor à sua prática – o saber 

experiencial. Nesse âmbito, destacaram-se três contextos relevantes em que os saberes 

experienciais foram marcantes: o cotidiano das aulas; as abordagens da teoria respaldadas na 

prática do professor fora da FCAP/UPE; o envolvimento e as reações dos alunos diante das 

questões teóricas e práticas (saber experiencial) da disciplina. 

Para o cotidiano das aulas, apresentamos um dos registros procedidos em campo como 

referência dessa relação, afeta ao saber experiencial. Na sua prática, um dos professores 

sempre apresentava nas aulas exemplos reais de mercado, como forma de ilustrar as bases 

teóricas da disciplina, considerando seu saber experiencial. Nesse aspecto, citava as bases 

conceituais do seu campo disciplinar, mas não as teorizava. Em uma das aulas observadas, 

apresentou um case de furto numa empresa onde prestou consultoria, cuja identidade, por 

motivos éticos, não foi revelada. Nesse exemplo, dizia o professor: 

 

Para falar sobre a importância de Valoração de Estoques, posso citar o 
exemplo de uma empresa onde havia furtos, por parte de gente que 
controlava os estoques. Conseguimos identificar essa situação por um 
trabalho de consultoria, com a aplicação dos modelos de Valoração de 
Estoque, via inventário [...] a empresa comprava 100 kg e o fornecedor 
entregava 100 litros [...] 100 batia com 100, mas os 100 litros correspondiam 
a 94 kg, havia conchavo entre o almoxarife e o fornecedor [...] identificamos 
essa fraude, cortamos o fornecedor, e o empregado foi demitido por justa 
causa. (Professor II). 

 

Nessa explanação, o professor demonstrou vários aspectos típicos dos saberes 

experienciais em ação. Quando trouxe para a sala de aula um case negativo de prática aética 

em que os responsáveis foram identificados e devidamente punidos, com aplicação de uma 

das ferramentas (bases conceituais) da disciplina – Valoração de Estoques –, conseguiu 

exercer seu papel de agente transformador da realidade social, levando os alunos à reflexão 

sobre o que é e o que não é ético; o que deve e o que não deve ser praticado no mundo 

empresarial. Ao apresentar o desfecho do case, com o rompimento do contrato com o 

fornecedor e a demissão do funcionário por justa causa, o professor se aproximou mais dos 

alunos e falou com firmeza, como se estivesse olhando nos olhos de cada aluno, 

aconselhando-os a nunca usar esse expediente em sua prática profissional. Desse modo, num 

só exemplo do saber experiencial, o professor demonstrou uma prática crítica e reflexiva, 
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situada numa realidade social circunstanciada, em que fez valer o comprometimento e a 

intencionalidade de formar os alunos não apenas como futuros profissionais de administração, 

mas também como cidadãos (VEIGA, 1989; FRANCO, 2006).     

No tocante às abordagens teóricas, respaldadas na prática, cristalizando os saberes 

experienciais do professor fora da universidade, observamos que outro professor, em uma das 

aulas, ao tratar de provisão orçamentária e financeira, conceitos relativos ao seu campo 

disciplinar, primeiro apresentou a formulação teórica, mas logo em seguida trouxe um 

exemplo da experiência prática (seu saber experiencial), realizando cálculos ilustrativos, 

mantendo-se muito mais tempo no contexto da prática do que mesmo na teoria:  

 

Quantas vezes uma empresa paga o 13.° salário por ano a um funcionário? 
Uma, duas, três? Geralmente uma ou duas vezes por ano, mas o importante é 
vocês saberem que a empresa precisa provisionar esse pagamento, a cada 
mês, cujo desembolso geralmente ocorre nos meses de novembro e 
dezembro. Mensalmente ela vai provisionando, para que no momento do 
pagamento a empresa tenha esse item em seu ‘contas a pagar’, devidamente 
provisionado [...] peguem a calculadora e vamos exercitar esse conceito com 
base em uma situação real [...]. (Professor IV).   

 

Nesse exemplo o professor explorou bases conceituais da disciplina, formulações 

teóricas expostas pela multimídia. Fez leitura, interpretação e depois seguiu com o exemplo 

prático do 13.º salário, partindo em seguida para os cálculos. Nessa movimentação entre a 

teoria e a prática, o professor demonstrou um conhecimento baseado no cotidiano do trabalho 

profissional, como consultor financeiro, o que caracteriza bem o saber experiencial se for 

analisado considerando-se as bases teóricas definidas por Tardif (2005). Para o autor, o saber-

-fazer e o saber-ser docente emergem da sua experiência profissional docente e não docente, 

sendo incorporados pelo professor sob a forma de habitus, uma vez que são psiquicamente 

interiorizados pelo que ocorre em seu meio social, ou seja: do ambiente social para o 

indivíduo (CHARLOT, 2000; BOURDIEU, 2002).  

Cabe ainda destacar que a dinamicidade demonstrada entre teoria e prática, prática e 

teoria exercida pelos professores, mesmo que tenham dado mais ênfase aos saberes 

experienciais, é uma constatação de que, apesar de não terem formação pedagógica específica 

para o magistério superior, conseguem construir a prática pedagógica num típico movimento 

dialético teoria-prática, indispensável ao papel de agente transformador da realidade social em 

que atuam (TORRES, 2006; FRANCO, 2008a).   

Como referência ao envolvimento e à reação dos alunos, diante das questões teóricas e 

práticas (saber experiencial) da disciplina, um professor, a exemplo dos demais, costumava 
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dar muitos exemplos práticos com base na fundamentação teórica de seu campo disciplinar, o 

que sempre despertava interesse e entusiasmo dos alunos. Numa das aulas observadas, o 

professor destacou algumas de suas experiências no contexto local, nacional e internacional: 

 

Suape se localiza em uma região, sob o ponto de vista ecológico, bastante 
fragilizada, e quando lá se instalou, não havia uma legislação ambiental tão 
rigorosa como hoje. Portanto, fiquem atentos quanto aos processos de 
licenciamento empresariais [...] Cubatão tornou-se mundialmente conhecida 
como uma das cidades de maiores índices de impacto ambiental, o que levou 
São Paulo a ser o primeiro estado brasileiro a constituir e pôr em prática uma 
legislação própria sobre as questões ambientais, pois lá (em Cubatão), 
problemas como crianças nascendo sem cérebro, devido aos altos índices 
poluentes, tornaram a cidade mundialmente famosa no lamentável sentido 
negativo [...]; o recente terremoto ocorrido no Chile é consequência de 
mudanças climáticas provocadas pela ação do homem em função do modelo 
econômico que precisa ser amplamente revisado. Tal modelo tem provocado 
erosão, desertificação, mudanças climáticas etc. [...]. (Professor V). 
 

Com exemplos dessa natureza, os alunos participavam bastante das aulas, 

demonstrando grande empolgação não só pelas questões conceituais da disciplina, mas pelos 

exemplos práticos trazidos para a sala de aula pelo professor, em que expunha os saberes 

experienciais, fruto de sua vivência profissional fora da universidade. Nesse sentido, poucos 

questionavam as bases conceituais da disciplina – o interesse dos alunos era fortemente 

focado nas questões práticas da gestão ambiental –, como deveriam agir diante desses 

acontecimentos; o que as empresas e as pessoas poderiam fazer para evitar situações como 

essas. Buscavam a solução do professor aparentemente convictos de sua competência em 

contribuir para o equilíbrio das questões ambientais, atribuindo ao saber experiencial uma 

capacidade transformadora da realidade social (VEIGA, 1989; FRANCO, 2006; 2008a).  

Nessas observações, o saber-fazer e o saber-ser desse professor, respaldado na sua 

experiência prática, parecia ser muito mais amplo e valorizado por ele e pelos alunos do que 

mesmo seu conhecimento teórico e discursivo sobre o próprio campo disciplinar em que tem 

atuado como professor titular da disciplina de gestão ambiental (TARDIF, 2005).   

 

3.2 AS PRÁTICAS DOCENTES VIVENCIADAS NA FCAP/UPE 

 

  Esta seção trata das práticas docentes vivenciadas no campo investigativo deste 

estudo, dividida nas seguintes subseções: o planejamento e a organização do trabalho docente 

− atividades de ensino e o espaço da sala de aula; a mobilização dos saberes docentes (as 
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práticas de ensino e sua relação com os saberes docentes); as práticas de ensino como 

processo de interação. 

 

3.2.1 O planejamento e a organização do trabalho docente 

 

Para Gil (2006, p. 99), o planejamento das atividades de ensino: 

 

[...] se desenvolve em nível mais concreto e está a cargo principalmente dos 
professores. Ele é alicerçado no planejamento curricular e visa ao 
direcionamento sistemático das atividades a serem desenvolvidas dentro e 
fora da sala de aula com vistas a facilitar o aprendizado dos estudantes. 

 

 Nesse sentido, podemos afirmar que se trata de uma atividade diretamente relacionada 

com o saber curricular dos professores (TARDIF, 2005), cuja abrangência vai além do espaço 

concreto da sala de aula, uma vez que o trabalho docente envolve, além das ações de ensino, 

ações de pesquisa e extensão (GARCÍA, 1999; OLIVEIRA, 2004; ZABALZA, 2004; 

SOARES; CUNHA, 2010). 

É, portanto, o planejamento das atividades de ensino, uma ação ampla e complexa, que 

requer do professor a projeção não apenas do conteúdo que trabalhará com os alunos a cada 

período letivo, mas também a projeção de objetivos, estratégias e recursos necessários ao 

cumprimento de seu papel como educador e agente transformador da realidade social em que 

vivem sujeitos e objetos da ação educativa (GIL, 2006).  

 Apesar de toda a abrangência que envolve o planejamento das atividades de ensino, as 

análises deste estudo se centram no contexto das práticas docentes, desenvolvidas no Curso de 

Administração da FCAP/UPE, especificamente aquelas concernentes ao ensino sob a 

responsabilidade dos professores considerados como objeto do campo investigativo deste 

estudo. 

  Ao analisarmos os dados sobre o planejamento sistemático de aulas, constatamos que 

os níveis de evidências correspondentes entre a periodicidade e o modo de construí-lo se 

mostraram altos, porque todos os professores deste estudo admitiram fazê-lo semestral e 

individualmente, e focando a realidade do mercado. Porém, em momento algum se referiam à 

participação da FCAP/UPE nessa construção, podendo dar indícios de conflitos de interesses, 

citados por Charlot (2005), mas não caracterizando, necessariamente, um problema para as 

condições de trabalho e práticas pedagógicas que desenvolvem nessa instituição de ensino 
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superior. Os professores nem sequer se queixaram dessa prática individual sem a participação 

da instituição.  

   Durante o levantamento, percebemos nesses professores uma postura de muita 

autonomia e independência na busca periódica de ajustes em seu material didático − conteúdo 

programático; modo de avaliar (os alunos e a si mesmo); modo de conduzir as aulas. Essa 

diversidade na perspectiva dos professores ocorre de acordo com as circunstâncias que 

vivenciam a cada semestre e também em função da necessidade de compatibilizarem suas 

disciplinas com a realidade existente no mercado. Desse modo, mesmo na sua 

individualidade, os professores conseguem cumprir parte do seu papel de agente partícipe da 

transformação social, por procurarem adequar suas disciplinas à diversidade de situações 

existentes na realidade do mercado. Assim, certamente definem estratégias que podem levar 

os alunos a contribuir com a resolução da problemática social em que vivem, conforme 

recomendado por Donato (2008). 

  A estruturação do planejamento semestral, apesar de ter como foco principal a 

realidade do mercado, mostrou-se bastante variada nos referenciais mais específicos: a 

dinâmica das empresas; a realidade do mercado; a própria experiência profissional fora da 

instituição de ensino superior pela confrontação das bases conceituais da disciplina com temas 

atuais do mercado. Nessas perspectivas, alguns afirmaram que costumam estabelecer ementas 

e conteúdos de suas disciplinas, considerando temas que estejam em evidência na atualidade; 

outros, observando a realidade que está ocorrendo na dinâmica interna das empresas; outros, 

tomando como referência a própria vivência prática no mercado como consultores; e um 

deles, discutindo com outro colega professor temas que facilitem os alunos a associarem os 

conceitos da sua disciplina aos acontecimentos recentes do mercado.  

Esse hábito de procurar compatibilizar sistematicamente os conteúdos disciplinares 

com as exigências do mercado, no entanto, é bastante criticado por Cordeiro (2006), que 

considera serem tais práticas consequência da realidade de um mercado cada vez mais 

globalizado e irracional. Para a autora, a educação superior, por atributo do fenômeno da 

globalização, tem sido “[...] convocada a atender, prioritariamente, aos interesses de um 

mercado cada vez mais exigente [...], exige-se um trabalhador que seja empreendedor, 

versátil, criativo, inovador [...], na condição de consumidores as pessoas desenvolvem a 

vontade insana de ter sempre mais [...]” (CORDEIRO, 2006, p. 36).  
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Nessa perspectiva, apresentamos um dos depoimentos em que registramos certo 

individualismo, mas também autoconfiança na construção do planejamento semestral das 

atividades docentes: 

 

Faço o planejamento normal de aula, traçando o objetivo que eu quero 
atingir. Faço uma estimativa entre aprovados e reprovados do semestre 
anterior. Defino um percentual para medir meu rendimento, apesar de saber 
que prova não mede rendimento de ninguém. Faço o planejamento para 
especificar quais os conhecimentos que no final do curso eles precisam 
saber, para se manterem atualizados sobre o que acontece nas empresas. 
(Professor II). 

 

O que mais chamou a atenção nesse registro está presente logo no início de sua 

narrativa: “Faço o planejamento normal de aula, traçando o objetivo que eu quero atingir.” Na 

continuidade da sua fala, o professor dá mais indícios de que o professor chama para si a 

responsabilidade do planejamento de sua disciplina, afirmando fazer estimativa entre 

aprovados e reprovados; define percentuais para avaliar o próprio rendimento; e planeja 

especificando, ele próprio, o que os alunos precisam saber para se manterem sintonizados com 

a realidade das empresas. Nessa constatação, percebemos uma forma de planejar a disciplina 

bastante autônoma e independente da própria instituição educacional.  

De fato, nenhum dos professores se referiu a algum tipo de interação com a instituição 

no momento de planejarem suas disciplinas semestralmente. Essa forma metodológica de 

construir seu planejamento de aulas, de certo modo, contrapõe-se às análises decorrentes dos 

estudos de Cunha (2006a, p. 24), que afirma: “O professor, com relação à escola, é, ao mesmo 

tempo, determinante e determinado.” Influencia e recebe influência do seu ambiente escolar. 

 O que predominou nessa relação – professor-instituição; instituição-professor – foi 

apenas a presença de um sujeito determinante (o professor), influenciador, pelo menos no que 

tange ao planejamento semestral das atividades docentes. Nessa questão, apenas um dos 

professores verbalizou um sentido mais coletivo na prática do seu planejamento semestral:  

 

Meu plano de aula é coletivo, porque costumo discuti-lo semestralmente 
com outro professor da mesma disciplina do turno da manhã. (Professor VI).  

 

Pelo fato de envolver outro professor, sua prática deixa de ser individual e isolada, 

passando a ser exercida em dupla. Contudo, isso não significa dizer que seja uma ação 

coletiva, porque o coletivo, nessa perspectiva, envolve muito mais que simplesmente dois 

professores de uma mesma disciplina; envolve diversos sujeitos − professores, alunos e 
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gestores −, como deveriam atuar no momento da construção dos conteúdos curriculares 

(CARDOSO, 1999).  

Depois de tratarmos do planejamento, procuramos compreender como se organiza o 

que é projetado, uma vez que estabelecer um plano de metas a atingir não é suficiente para se 

obter êxito na execução de um conjunto de atividades que se pretende desenvolver. Para que 

isso ocorra, é necessário articular os recursos disponíveis e estabelecer critérios de relação 

entre indivíduos e grupo de indivíduos de modo a viabilizar o cumprimento dos propósitos 

desejados. Essa tarefa só se torna possível por meio de uma das funções básicas da ciência da 

administração, denominada de “organização”. Segundo a compreensão de Díez de Castro:  

 

No basta saber cuáles son nuestras metas, ya que hay que articular los 
recursos disponibles de manera que se facilite el logro de las mismas. La 
organización abarca la definición de los parâmetros estructurales, asi como 
la fijación de las relaciones jerárquicas, de comunicación y de influencia 
entre personas y grupos. (DÍEZ DE CASTRO, 1996, p. 91).30  

 

Nesse sentido, durante a investigação sobre a organização do trabalho docente, no 

espaço da sala de aula, encontramos grande variedade metodológica, o que reforça o caráter 

diversificado e individual como cada um costuma conduzir a dinâmica de suas aulas, à 

semelhança do que identificamos nas práticas de planejamento semestral das atividades de 

ensino, ao que atribuímos um alto nível de evidências correspondentes entre os professores. 

Na primeira aula, a forma de apresentação da disciplina e da experiência profissional 

foi bastante variada: alguns escreveram no quadro, outros usaram projeções em multimídia e 

outros apenas usaram a forma verbal.  

Nos registros das aulas seguintes, o nível de diversidade adotado na organização do 

trabalho docente continuou muito elevado, reforçando a alta evidência correspondente à 

variação metodológica adotada pelos professores. O Professor III, por exemplo, geralmente 

iniciava suas atividades fazendo explanações conceituais, entre trinta e quarenta minutos, 

sobre temas como modalidade de benefícios − tradicional, flexibilização parcial, modular, 

menu de opções, livre escolha, motivação, contrato psicológico, entre outros. A cada conceito, 

apresentava um ou mais autores. Em seguida, pedia aos alunos para que se organizassem em 

equipe. Essa formação se dava livremente, sem sua interferência, e variava no quantitativo de 

aula para aula. Às vezes, pedia para que fossem formadas equipes de quatro integrantes; às 
                                                 
30 “Não basta saber quais são nossas metas, porque temos de articular os recursos disponíveis de modo que 

facilite a consecução dessas metas. A organização abrange a definição dos parâmetros estruturais, assim como 
o estabelecimento das relações hierárquicas, de comunicação e de influência entre pessoas e grupos.” 
(Tradução livre). 
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vezes, equipes maiores, com oito integrantes; outras vezes solicitava a formação de duplas; e 

o desenvolvimento de trabalhos individuais também. Fazia uso de estudos de caso; matérias 

publicadas na mídia; leitura de textos de livros; testes avaliativos, individuais.  

O modo diversificado como organizava e executava cada um dos encontros, à 

semelhança dos outros professores participantes deste estudo, demonstrava sua habilidade em 

agir e conduzir as aulas e os alunos. Desse modo, expressava um saber curricular próprio, 

reconhecidamente valorizado para o bom exercício da profissão professor, conforme 

destacaram Chartier (2007) e Nóvoa (2007) na sua explanação quanto à maneira particular de 

cada professor eleger os procedimentos de sua ação (acção) educativa, ao assumirem a 

responsabilidade de organizar as atividades de sala de aula, de conduzir e orientar os alunos 

respectivamente.   

Na organização das formas avaliativas dos alunos, os professores novamente 

demonstraram adotar formas bastante diversificadas: um professor utilizou apenas seminários, 

distribuídos por equipes; três professores fizeram uso de provas tradicionais, em que um deles 

permitiu que as avaliações fossem feitas em duplas e outro dividiu a turma em dois momentos 

(dias distintos), reduzindo, assim, o número de participantes em cada prova e mantendo-os 

mais afastados também. Os outros dois professores usaram um sistema misto: na primeira 

avaliação, provas tradicionais, em que um permitiu que os alunos consultassem seu material e 

o outro fez a prova em duplas.  

Na segunda avaliação, ambos fizeram uso de seminários, um procedia a várias 

anotações durante a apresentação dos alunos e, no final, fazia seus comentários; o outro, sem 

fazer registros, realizava várias intervenções durante a exposição dos alunos. Nessa questão, 

considera-se importante informar que a FCAP/UPE adota o sistema de duas avaliações por 

semestre, permitindo aos professores a liberdade de utilizar diversas modalidades, desde que 

gerem duas notas: uma para cada unidade – provas tradicionais, estudos de caso, seminários e 

pesquisas de campo. Aqui, o nível de evidências correspondentes entre os professores se 

manteve no patamar baixo também.  

Toda essa diversidade de práticas exercidas pelos professores, na organização e 

execução de suas atividades docente, é compatível com as características de cada indivíduo 

(professor) no exercício do seu trabalho, como bem definiu Sousa sobre os processos 

avaliativos na formação docente, ou seja: “[...] as pessoas envolvidas nos processos 

educacionais têm aspirações e valores diferentes e, consequentemente, privilegiam estilos 

diversificados [...].” (SOUSA, 2006, p. 443). 
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Na constatação da variedade organizativa das avaliações, apresentamos registro do 

Professor VI, que fez uso de sistema misto de avaliação − prova tradicional para a primeira 

unidade; e seminários na segunda unidade. 

Na primeira avaliação, o professor utilizou uma prova tradicional. Apesar de receber 

no seu título a expressão “Primeiro Exercício Escolar”, o professor em nenhum momento se 

referiu a exercício, mas sempre ao termo “prova”. Assim, trouxe as provas em envelope 

lacrado e convidou um representante da turma para abrir o envelope e entregá-las aos colegas. 

A prova, que continha três questões, foi realizada em dupla, sem permitir consulta a materiais 

como livros, cadernos, anotações de aula. Valia 8,0 pontos; os dois pontos restantes seriam 

atribuídos pelos estudos de caso que os alunos haviam realizado durante as aulas da primeira 

unidade. Logo de início, o professor informou:  

 

Não vou tirar dúvidas sobre o conteúdo da prova para ninguém. Discutam 
entre vocês. Foi para isso que permiti a formação de duplas. (Professor VI). 

 

Apesar dessa orientação, em dado momento o professor informou: 

 

Pessoal, para que ninguém erre na questão do funcionograma, lembrem-se 
de que devem iniciar sempre com um verbo no infinitivo [...] a questão mais 
trabalhosa é a terceira [...] aí vocês terão de estar bastante atentos. Não 
façam mais do que pedi. Não inventem unidades; utilizem apenas as 
unidades constantes do organograma que está nessa questão [...]. (Professor 
VI).  

 

Na sua primeira movimentação, o professor se mostrou muito formal e incisivo. De 

início, seguiu certo ritual de muita formalidade para a distribuição das provas: um envelope 

lacrado, entregue a um representante da turma. Depois, avisou que não tiraria dúvidas de 

ninguém. Em ambos os momentos, falou com tom de voz relativamente baixo, sem se exaltar, 

mas demonstrando muita firmeza no que havia informado. Informou ainda, antes de iniciar a 

prova, que os alunos teriam o tempo de duas horas, o que seguiu rigorosamente. No entanto, 

quanto a não tirar dúvidas de ninguém, ele próprio quebrou sua regra quando advertiu os 

alunos, prestando dicas sobre a resolução de duas questões, por iniciativa própria – a do 

funcionograma – e a terceira questão, relativa à estrutura organizacional. Os alunos, por sua 

vez, não fizeram nenhuma pergunta.  

O que percebemos, na realidade desse momento avaliativo tradicional, foi o professor 

fazer uso do seu poder em estabelecer as regras que julgasse necessárias. Regras que ele 

próprio quebrou por, certamente, julgar necessário também. Atitudes muito compatíveis com 
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o poder que o professor geralmente exerce durante o ato avaliativo, como bem definido por 

Calderano (2010, p. 36): “A avaliação é vista quase puramente como um objeto de poder e em 

suas entrelinhas, de punição. Aquele que detém o poder de avaliar é também aquele que 

detém o poder de aprovar ou não, de rotular ou não.” 

Na segunda avaliação de unidade, o professor fez uso de seminários sobre Mudança 

Organizacional. Nessa modalidade, registramos um aspecto bastante significativo, que merece 

destaque: o fato de o professor ter proporcionado aos alunos a possibilidade de conhecer a 

realidade das empresas por meio dos referenciais teóricos do seu campo disciplinar, como 

também exercitaram a construção de propostas que poderiam contribuir para a transformação 

de características-chave na estruturação de uma das empresas pesquisadas: a Infohouse. 

Durante a exposição desse seminário, os alunos informaram que, após o diagnóstico realizado, 

tiveram a oportunidade de apresentar aos dirigentes da empresa pesquisada propostas de 

reconstrução a respeito da visão, da missão e dos valores da empresa, considerado pelos 

alunos como “mal” elaborados. Os alunos, bastante entusiasmados, disseram que os dirigentes 

daquela empresa admitiram a existência dos equívocos conceituais diagnosticados, 

assegurando que iriam proceder às mudanças sugeridas por eles.  

Ao tratar de políticas de formação continuada para professores, Sousa tem esse mesmo 

entendimento valorativo da avaliação quando possibilita: 

 

[...] contribuir para o avanço do conhecimento sobre o contexto em análise, 
informando sobre a realidade, revelando intencionalidades, evidenciando 
tendências da prática, produzindo subsídios para a construção de respostas e 
propostas que tenham o potencial de alterar, modificar, transformar a 
realidade em uma dada direção. (SOUSA, 2006, p. 450-451). 

  

Os alunos, ao propor a reformulação da visão, missão e os valores daquela instituição, 

respaldados nos ensinamentos teóricos do campo disciplinar do professor, contribuíram com o 

repensar sobre a visão, que trata do futuro que desejamos para a organização; a missão, que se 

refere à razão existencial, que deve ser reconhecida e legitimada pela sociedade; e os valores, 

que refletem os princípios e as crenças, respaldados na ética institucional, nas mesmas 

perspectivas consideradas por Oliveira (2010), quando tratou do planejamento estratégico nas 

organizações educativas.  

Em campo, encontramos outro dado relativo à organização do trabalho, relativo à 

organização do trabalho docente, que merece ser analisado: a forma organizativa do espaço 

físico da sala de aula – o layout. Dos seis professores investigados, apenas um fazia uso de 
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uma disposição distinta dos demais, ou seja: costumava pedir aos alunos que colocassem suas 

cadeiras em semicírculo. Os demais mantinham as cadeiras tradicionalmente enfileiradas 

durante as exposições. Nesse sentido, mudanças de layout só ocorriam quando os alunos se 

mobilizavam, a pedido dos professores, para realizarem trabalhos em equipe ou em dupla.  

Essa forma organizativa do espaço físico da sala de aula – em semicírculo – foi 

fortemente valorizada nos estudos de Bolzan (2008) quando se promoveu a substituição das 

tradicionais “mesinhas” enfileiradas por uma formação em que professores e alunos ficavam 

sentados em semicírculo. Como resultado dos estudos dessa autora, os alunos se viam mais 

acolhidos e participavam ativamente das atividades desenvolvidas naquele espaço.  

Situação semelhante foi possível observar com o Professor VI tratando do tema 

“Reações às Mudanças Organizacionais”, com a formação das cadeiras e alunos em 

semicírculo. Num determinado momento da sua explanação, parou, olhou para um lado, olhou 

para o outro lado, como se estivesse procurando algo para exemplificar uma atitude de reação 

à mudança. De repente, percebeu uma aluna que estava sentada com uma das pernas apoiadas 

numa caldeira à sua esquerda. Levantou-se, aproximou-se da aluna e, chamando-a pelo nome, 

disse:  

 
Se eu mudar essa cadeira daqui e não avisar a essa aluna, é lógico que ela vai 
reagir negativamente, porque ela a usa como apoio, para colocar uma de suas 
pernas. Se eu não quiser ter essa reação negativa da aluna, tenho de falar 
com ela, negociar, argumentar e ser convincente. Talvez até ela me convença 
que não devo fazer essa mudança, mas em tenho de avisar, argumentar se 
não quiser enfrentar uma situação reativa à mudança que quero promover. 
(Professor VI).  

 

Nesse momento o professor literalmente arrastou a cadeira e depois a colocou de 

volta. Todos sorriram e pareceram compreender bem o conceito de reação negativa à 

mudança organizacional, e algumas de suas causas: quando não é informada; não é negociada 

com a parte envolvida na sua implantação. 

A formação do espaço físico em semicírculo permitiu ao professor interagir com os 

alunos de maneira bastante leve e informal: fez uma brincadeira sem perder o foco do tema 

tratado naquela aula; dirigiu-se à aluna por seu nome, envolvendo-a diretamente na situação 

ilustrativa por ele proporcionada; e criou um clima de descontração e de aprendizagem, de 

forma significativamente semelhante aos resultados identificados nos estudos de Bolzan 

(2008) e nas pesquisas de Cunha (2005; 2006a), Cordeiro (2006) e Rocha (2008) sobre o 

valor da prática interativa do professor e alunos.   
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Sua forma improvisada e criativa de agir, naquela aula, lembrou Cordeiro (2006, p. 

83): “[...] os professores em sala de aula não recorrem efetivamente às prescrições didático-

metodológicas de natureza instrumental, mas mobilizam, na interação com os alunos, muitos 

saberes que fazem parte dessa cultura docente.”  

 

3.2.2 A mobilização dos saberes docentes  

 

No contexto da realidade investigada, trataremos das práticas mobilizadoras dos 

saberes docentes como segue: as práticas de ensino e sua relação com os saberes docentes – 

pedagógicos, disciplinares, curriculares e experienciais; e as práticas de ensino como processo 

contínuo de interação do sujeito (professor) com o objeto, o aluno (TARDIF, 2005). 

 

As práticas de ensino e sua relação com os saberes docentes 

 

O tema “práticas de ensino” é bastante complexo; consiste numa categoria que, apesar 

de fazer parte do cotidiano docente, sempre se apresentará de forma dinâmica, distinta e não 

rotineira, no que tange às suas peculiaridades mais abrangentes e, ao mesmo tempo, mais 

detalhadas − o professor, os alunos, os contextos, os momentos, os enfoques, os valores, os 

propósitos. A cada curso, a cada disciplina, a cada encontro (aula), os sujeitos, os objetos, os 

contextos e as circunstâncias serão sempre diferentes, como bem definiu Donato (2008, p. 

446): “No hay dos cursos que sean iguales porque las personas y sus problemáticas son 

diferentes. Las facultades y las cátedras donde trabajan no son las mismas. Yo mismo voy 

aprendiendo con cada grupo.”  

Esse modo de encarar a prática de ensino lembra Chauí ao tratar da evolução histórica 

da filosofia quando trazia para sua análise o pensamento de Heráclito de Éfeso: “[...] nos 

mesmos rios entramos e não entramos, somos e não somos” (CHAUÍ, 2002, p. 81), ou seja, da 

mesma forma como é impossível entrarmos duas vezes no mesmo rio, é igualmente 

impossível entrar numa sala de aula da mesma forma por mais de uma vez, pois o professor, 

os alunos, as circunstâncias e a própria aula, sempre serão diferentes.  

Essa dinamicidade, em torno das práticas de ensino, segundo Charlot (2005), 

apresenta-se mais complexa quando a encaramos como um processo responsável pela 

educação do homem, manifesta em uma tripla movimentação: sua humanização, socialização 

e singularização. Nessa particularidade, demonstrada pelo autor, entendemos que educar 
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sempre exigirá dupla responsabilidade: a do sujeito (professor) e a do objeto (aluno), 

envolvidos nessa ação. Ao professor, com suas práticas de ensino, caberá o papel de 

proporcionar condições para que o aluno possa inserir-se na construção dessas três dimensões. 

Ao aluno, restará a vontade e iniciativa de contribuir para que essa construção possa, de fato, 

realizar-se, destaca Charlot (2005).  

Carl Rogers (1986) já apresentava essa compreensão de responsabilidade 

compartilhada na sua afirmação de que o principal papel do professor ia além do ato de 

ensinar e até mesmo de educar, ou seja: o de ajudar o aluno a aprender. Contudo, para que 

esse ato se concretizasse, também seria necessária a autoiniciativa do aluno em querer 

aprender – uma atitude que deveria ser incentivada e facilitada pelo professor. 

Considerando que a docência exige a mobilização de saberes específicos, a fim de 

atender a toda essa complexidade e dinamicidade do ato educativo, que se traduz por uma 

prática única, não repetitiva, no cotidiano docente (CUNHA, 2008), em que aluno e professor 

são, ao mesmo tempo, sujeito e objeto dessa construção, trazemos para esta análise os saberes 

docentes em suas quatro grandes dimensões estabelecidas por Tardif (2005): pedagógica, 

disciplinar, curricular e experiencial, cuja articulação é fortemente promovida pelas práticas 

docentes. 

Estudos realizados sobre a evolução das práticas de ensino, no período 1890-1990 nos 

Estados Unidos, constataram que a maioria dos professores ainda desenvolve as atividades 

docentes com maior ênfase nas suas experiências práticas, de maneira individualizada e muito 

improvisada, como faziam seus predecessores, afirma Tardif (2008a) inspirado nas pesquisas 

de Cuban (1993). Isso significa dizer que ainda se mantém o mesmo tradicionalismo das 

práticas de ensino, herdado dos ex-professores, conforme reforçam Cunha (2006a), Goodson 

(2007) e o próprio Tardif (2008a).  

Nessa linha de raciocínio, a experiência prática do professor assenta-se em dois 

significativos pilares: seus saberes experienciais (TARDIF, 2005), ao que Franco (2008a) 

denominou de saberes pedagógicos para distingui-los dos conhecimentos pedagógicos, por 

serem, esses últimos as construções teóricas elaboradas pelos pesquisadores, segundo a 

autora; e pelo individualismo e improvisação decorrentes das características pessoais, 

imbricadas na pessoa do professor, como bem definiram Abraham et al. (1986), Araújo 

(2005), Tardif (2005), Gil (2006), Nóvoa (2007) e Bourdieu (2008).   

Será que esse tradicionalismo tem afetado as práticas de ensino por meio das quatro 

modalidades de saberes docentes estabelecidas por Tardif (2005)?   
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Em busca de resposta a esse questionamento, procuramos aqui focar as análises na 

mobilização dos saberes docentes, nas diversas práticas de ensino exercidas pelos professores 

participantes deste estudo.  

Iniciamos a abordagem considerando as referências trazidas por esses professores das 

salas de aula como alunos, para a sala de aula na condição de professores, ou seja: a herança 

daquilo que, conscientemente ou não, fora absorvido de ex-professores, servindo de espelho 

para as práticas de ensino atualmente. Um processo lógico e contínuo na incorporação de 

práticas que se repetem de geração a geração, pois nele os profissionais absorvem aquilo que 

certamente proporcionarão à formação de futuros professores, sobretudo os que forem 

tomados como os prediletos para os alunos, conforme destacam Cunha (2006a) e Goodson 

(2007).  

Nesse sentido, registramos um alto nível de evidências correspondentes entre as falas, 

uma vez que os professores investigados foram unânimes em afirmar que as experiências 

vivenciadas no passado, na condição de alunos, sobretudo os exemplos positivos de antigos 

professores, serviram de referência para o que ainda hoje exercitam em suas práticas de 

ensino, nas mesmas perspectivas apontadas pelos estudos de Cunha (2006a). Com referência a 

essa questão, citaram diversos exemplos de saberes nas quatro dimensões tratadas por Tardif 

(2005): a pedagógica, quando afirmaram ter aprendido a estar sempre disponíveis, orientando 

e incentivando os alunos a participar das aulas, perguntando, questionando e refletindo; a 

disciplinar, por procurarem aprimorar o domínio do seu campo de conhecimento por meio de 

pesquisas e muita leitura, trazendo para sala de aula os referenciais teóricos pertinentes; a 

dimensão curricular, por terem aprendido a ser metódicos, disciplinados, organizados; e a 

dimensão experiencial, por fazerem uso de exemplos da realidade cotidiana, vivenciada fora 

da instituição de ensino superior, como meio de facilitar a compreensão das teorias tratadas 

em sala de aula.   

Quanto aos saberes pedagógicos herdados de ex-professores, hoje postos em suas 

práticas de ensino, este é um dos depoimentos significativos para essa relação:  

 

Lembro-me de professores que nunca perdiam a oportunidade de incentivar 
os alunos a participarem de suas aulas. Perguntando, respondendo a suas 
perguntas, refletindo sobre a matéria e a realidade do mercado. Lembro 
também aqueles que quando procurados sempre estavam dispostos e 
disponíveis a nos orientar. E é exatamente isso que tenho feito dentro e fora 
da sala de aula. (Professor IV).  
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Nesse depoimento destacamos pelo menos três aspectos certamente marcantes na 

trajetória acadêmica desse professor. Primeiro, o fato de ter colocado a questão no plural, 

dizendo lembrar-se “de professores”, o que significa dizer que não foi apenas um, mas alguns 

ex-professores que serviram de referência para suas práticas de ensino – de certo modo, 

contrariando parte das pesquisas de Cunha (2006a) e Goodson (2007), que constataram a 

presença de apenas um professor “predileto”.  

Depois, direcionando seu discurso mais especificamente para as questões pedagógicas, 

a lembrança dos hábitos de incentivar a participação dos alunos, levá-los a refletir “sobre a 

matéria e a realidade do mercado”, além de se mostrarem sempre disponíveis para prestar 

orientação a eles. Terceiro, por trazer essa boa experiência para além da sala de aula, quando 

afirmou fazer “exatamente” o que apreendeu “dentro e fora” daquele ambiente. Desse modo, 

o professor, baseado no que incorporou de sua vivência como aluno entre os professores 

prediletos, expressou na sua fala a preocupação em interagir com os alunos, estimulando-os a 

participar das aulas e a se relacionar uns com os outros (alunos); com o conteúdo da disciplina 

e o próprio professor nos mesmos moldes identificados nas pesquisas de Cunha (2006a) sobre 

“os bons professores” e suas práticas de ensino.   

Em campo, esse professor, de forma coerente com sua fala, iniciou as atividades de 

uma de suas aulas estruturando no quadro problemas constantes de uma lista de exercícios, 

que entregou aos alunos nos primeiros dias de aula, envolvendo-os na resolução dos 

problemas, em que foram tratadas três questões teóricas: Balanço Patrimonial, Demonstrativo 

de Resultados e Demonstrativo de Mutação do Patrimônio Líquido.  

Durante a realização de cada problema, procurou vincular conceitos relativos à sua 

área de conhecimento com outros campos disciplinares, levando os alunos a refletir sobre o 

que haviam estudado anteriormente, sobre as bases conceituais da própria disciplina e a 

responsabilidade que teriam no mercado e nas empresas, como futuros administradores, 

conforme constatamos neste registro:  

 

Vamos precisar da contabilidade gerencial, o que vocês certamente viram no 
terceiro período [...] isso é para vocês refletirem sobre o valor do que 
aprenderam nos períodos anteriores [...] o que vocês escreveram sobre 
Balanço Patrimonial? E sobre Demonstrativo de Resultados? [...] por que é 
que temos de entender bem o conceito sobre Balanço Patrimonial? É porque 
sem esse entendimento, não podemos [...] e agora, se tenho o valor líquido 
menos o custo de movimentação, o que terei então? Terei o demonstrativo 
operacional, no valor total de [...] Muito bem! Vocês acertaram em cheio! 
[...] acho que nesse ponto vocês se esqueceram de calcular [...] de considerar 
também nesse cálculo [...] confundiram os conceitos de [...] com [...] e isso é 
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fatal na realidade do mercado e das empresas, pois vocês como futuros 
administradores [...]. (Professor IV).  
 

Sua prática de ensino, inspirada no saber pedagógico, assemelhava-se bastante às 

conclusões de Pimenta sobre a importância da didática na formação docente: “Nas práticas 

docentes estão contidos elementos importantes, como a problematização, a intencionalidade 

para encontrar soluções, a experimentação metodológica, o enfrentamento de situações de 

ensino complexas [...].” (PIMENTA, 2007, p. 27) 

Convergindo para o pensamento dessa autora, não se limitando às questões dos 

números, dos cálculos matemáticos, o professor problematizava as questões, técnica e 

teoricamente; buscava, intencionalmente, a solução daqueles problemas envolvendo sempre, 

sistematicamente a participação dos alunos; estimulava o enfrentamento da complexidade de 

seu campo disciplinar, direcionando a aprendizagem dos alunos, explorando não só a 

resolução matemática das questões, mas também o raciocínio reflexivo deles sobre os 

conceitos em torno dos números ali trabalhados; e debatia sobre as consequências para as 

empresas relativas aos resultados obtidos nos cálculos.   

Nesse mesmo sentido de complexidade, encontramos em Röhr, sobre as inovações 

educativas, outro respaldo teórico para a prática de ensino exercida por esse professor, e os 

demais considerados nesta pesquisa, ou seja: “As inovações se materializam pelo 

conhecimento de formas alternativas de saberes e experiências, nas quais imbricam 

objetividade e subjetividade, senso comum e conhecimento científico, teoria e prática [...]” 

(RÖHR, 2006, p. 491), pois todos se movimentavam bastante entre as dicotomias, citadas por 

esse autor, sobretudo quando demonstravam a objetividade prática do seu conhecimento e a 

subjetividade das teorias em torno do seu campo disciplinar, como no caso específico do 

Professor IV que, mediante cálculos matemáticos e bases teóricas dos conceitos da disciplina, 

trazia elementos referenciais às práticas reflexivas dos alunos. 

Na análise das práticas de ensino, por meio dos saberes disciplinares, referenciados 

nas experiências positivas de ex-professores, registramos o seguinte: 

 

Eu sou muito marcado por um professor que era perito em falar um termo e 
dar as fontes bibliográficas. Isso eu aprendi. Lembro-me dele, do nome dele 
e até de sua fisionomia. Naquele tempo não tinha internet, ele dizia a 
referência e íamos à livraria, à biblioteca pesquisar os autores. Não faço tão 
bem quanto ele, mas procuro, sempre que trato de um novo tema, apresentar 
as referências bibliográficas aos meus alunos. Acho que foi isso que 
despertou em mim o gosto de ler na graduação, inclusive sobre temas 
distintos da psicologia. (Professor III). 
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Na sua fala, o professor reconhece que seu despertar para a leitura e a busca de 

referencial bibliográfico, sempre que trata de novos temas no seu campo de conhecimento e 

fora dele, atitudes que certamente contribuíram para a construção do seu saber disciplinar, 

teve expressiva influência de um determinado professor. Alguém cujo nome não declinou, 

mas afirmou lembrar também da sua fisionomia. Seu ex-professor, como ele mesmo afirmou, 

um “perito” em citar a fonte dos termos empregados na disciplina certamente conseguiu 

cumprir parte de seu papel como educador: proporcionar ao aluno a oportunidade de atuar 

como futuro professor, respaldado em bases científicas de seu campo disciplinar − uma forma 

de preparar os alunos para atuarem como agentes integrantes da realidade e transformação 

social nos moldes recomendados por Franco (2008a).  

Outro aspecto importante nesse depoimento foi reconhecer que as limitações 

tecnológicas o obrigavam a pesquisar na própria biblioteca. Esse exercício também agregou 

valor ao seu saber disciplinar, porque na época em que não havia internet, os caminhos para 

se manter realmente atualizado de forma segura, além de aguçar o pensamento crítico e a 

reflexão, eram únicos: biblioteca; leitura de livros, artigos, pesquisas e similares. Com o 

advento da tecnologia, o professor e os alunos passaram a ter outra opção, além dos livros: a 

própria internet. Uma ferramenta que, por um lado, facilitou o acesso à informação, ao 

conhecimento, em grande abundância, em larga escala, com “menor esforço”, mas que, por 

outro lado, provocou fortes transformações nas formas tradicionais de ensino (TARDIF, 

2008), do dito, do escrito, do lido, do livro; substituindo gradativamente o presencial pelo 

ensino a distância, de massa, de maior acesso, em que se consegue velocidade, volume, mas 

com inevitável perda em qualidade, comprometendo o que Bourdieu denominou de herança 

cultural, quando afirmou que o sistema atual de ensino:   

 

[...] está condenado a uma crise, percebida por exemplo como de ‘queda de 
nível’, quando recebe um número cada vez maior de educandos que não 
dominam mais, no mesmo grau de seus predecessores, a herança cultural de 
sua classe social (como acontece quando as taxas de escolarização 
secundária e superior das classes tradicionalmente escolarizadas crescem 
continuamente, caindo a taxa de seleção paralelamente), ou que, procedendo 
de classes sociais culturalmente desfavorecidas, são desprovidos de qualquer 
herança cultural. (BOURDIEU, 1989, p. 12). 

 

Na prática, o Professor III costumava iniciar as aulas fazendo breves revisões sobre 

temas tratados nas aulas anteriores, ou mesmo em semestres passados, por exemplo, 

resgatando o que os alunos haviam visto na disciplina Administração de Recursos Humanos I, 
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que antecede a sua, sempre destacando referenciais bibliográficos, de maneira coerente com o 

seu discurso, quando afirmava ter aprendido com um ex-professor o hábito de valorizar a 

citação dessas fontes. Numa das aulas, começou projetando slides, onde constavam as bases 

conceituais tratadas em sua disciplina. Ora apareciam formulações teóricas, ora 

questionamentos, ora apenas palavras-chave, ou seja:  

 

Contrato Psicológico consiste num pacto estabelecido entre o indivíduo e a 
empresa [...] o que é Remuneração Indireta? Remuneração; Benefícios; 
Salários. (Professor III).  

 

Após exibir cada slide, o professor alternava bastante, ora comentando o que nele 

continha, ora indagando direto aos alunos, como segue: 

 

O que vocês entenderam sobre essa questão? [...] tem mais alguma coisa que 
podemos acrescentar? [...] vamos lá pessoal, o que mais vocês querem 
discutir? (Professor III).  

 

Depois de cada questão ser discutida, debatida, apresentava em slide ou escrevia no 

quadro a referência de livros, pensadores da administração – fundamentando teoricamente os 

temas tratados na aula, mas nunca citava a internet como fonte de pesquisa: apenas os livros, a 

biblioteca, como é possível observar na sequência:  

 

Leiam esse livro [...] pesquisem esses autores [...] assim conseguirão 
dominar mais esses conceitos e comparar as diversas visões de cada autor 
[...] pesquisem, vão à biblioteca [...] vocês precisam ler, para ampliar o 
domínio sobre as bases conceituais de tudo o que estamos estudando [...] 
sem a leitura em fontes confiáveis, fica difícil entender a matéria e 
corresponder efetivamente ao que as empresas irão demandar de vocês como 
futuros gestores [...]. (Professor III).  
 

Nessa sua movimentação, o professor demonstrava, com sua prática, não só o domínio 

sobre o campo disciplinar, mas também o exercício de uma prática social, proposital, 

formadora e transformadora, como devem ser postos em ação os saberes disciplinares de um 

educador, já diziam Batista Neto (2006) e Franco (2008a). Sua prática de ensino, nesse 

sentido, mostrava-se bastante propositiva, porque não se limitava a citar os referenciais 

bibliográficos, mas procurava estimular os alunos a ler, pesquisar, exercer um tipo de esforço 

em busca do conhecimento, de maneira semelhante ao que narrou ter feito em sua época de 

estudante, incentivado por um determinado ex-professor, que admitiu tê-lo marcado por ser 
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“perito em falar um termo e dar as fontes bibliográficas”.  

Na abordagem dos saberes curriculares, como reflexo dos exemplos vivenciados em 

sala de aula, postos por ex-professores, encontramos no depoimento a seguir uma boa 

referência sobre as práticas de ensino, respaldadas nesses saberes: 

Toda a minha metodologia foi espelhada em alguns professores. Tive um 
professor de Física no colégio, o professor [...], que era superexigente, mas 
me fez aprender física. O professor [...] da universidade, também era 
superexigente, acabou se tornando meu amigo. Foi com eles que aprendi a 
ser exigente e disciplinado. Hoje acontece o mesmo comigo: quantas vezes 
alunos já vieram me agradecer por eu ter sido exigente com eles? É isso que 
me deixa satisfeito por ser exigente como meus antigos professores. 
(Professor II). 

 

Na sua fala, o professor destacou dois ex-professores, segundo ele, muito exigentes, 

mas reconheceu neles se ter espelhado para a metodologia exigente e disciplinada hoje 

adotada em suas práticas de ensino. Nesse caso, as experiências foram tão marcantes que o 

professor citou até nomes: o ex-professor de Física e outro, cujo campo disciplinar não 

especificou. O Professor II é um dos professores da área de Exatas da administração. Por isso, 

seu ex-professor de Física contribuiu, de forma marcante, como fonte inspiradora para a 

construção do seu saber curricular nessa narrativa que ele apresentou.  

Destacamos também, no fim da sua fala, o grau de satisfação demonstrado ao dizer 

que muitos de seus ex-alunos agradecem por terem sido tratados com semelhante nível de 

exigência e disciplina herdado do passado. Quando o professor dizia sentir-se satisfeito com o 

feedback recebido, é porque esses ex-alunos o procuram para dar depoimento de que sua 

rígida metodologia contribuiu, de alguma maneira, para seu engrandecimento profissional; 

embora o professor não tenha revelado especificamente o que eles, de fato, estavam 

agradecendo além da sua maneira exigente de ser. Mesmo assim, a metodologia herdada e 

hoje por ele praticada, um componente específico do saber curricular, tem contribuído para os 

efeitos transformadores sobre o sujeito (o professor) e o objeto (os alunos) de suas práticas de 

ensino, no mesmo sentido educativo demonstrado por Melo (2000) e Tardif (2005). 

Para os saberes curriculares expressos nas práticas de ensino, apresentamos a seguinte 

situação de campo, também correspondente à fala do professor. Na sua primeira aula, o 

Professor II, de maneira coerente com sua narrativa, fez uma breve explanação sobre todo o 

conteúdo programático da disciplina, escrevendo no quadro palavras-chave em forma de 

diagrama. Em seguida, formou as equipes, utilizando a lista de frequência e avisou que a cada 

trabalho seriam formadas novas equipes por ele mesmo, aleatoriamente. Depois pediu a todos 

que lessem os dois primeiros capítulos de um dos livros constantes da bibliografia que 
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distribuiu.31 Solicitou que fizessem resumo desses capítulos, individualmente, à mão, e os 

trouxessem na aula seguinte, destacando:  

 

Desse modo, se alguém copiar de alguém terá de, no mínimo, ler e escrever 
o que o outro desenvolveu. [...] O propósito do resumo desses capítulos é 
nivelar os conceitos, familiarizá-los com o que iremos trabalhar ao longo do 
semestre [...] estou sendo exigente, mas é para o próprio bem de vocês. 
(Professor II). 

 

O professor, em sua prática de ensino, espelhada num rigoroso modelo metodológico 

trazido do passado (na condição de aluno), conseguia atribuir ao seu saber curricular, além do 

papel disciplinador pelo uso de uma metodologia exigente, um caráter transformador, uma 

vez que levava os alunos à reflexão sobre a importância da disciplina, da rigidez, da ordem, 

do respeito às regras. Essa dupla finalidade dos saberes curriculares – reflexão e 

transformação – não só expressa por esse professor, mas pelos demais professores 

investigados, encontra respaldo no pensamento de Sacristán (2000) quanto à natureza política, 

cultural, social e escolar desses saberes, e de Cordeiro (2006), em que destaca a função 

formadora e transformadora do homem e do meio em que vivem. 

Tratando dos saberes experienciais, expressos nas práticas de ensino, também 

respaldados no que afirmaram ter trazido do passado, considerando a referência de ex-

professores, apresentamos o seguinte depoimento:  

 

No curso de graduação, tive um professor que foi quem abriu a minha 
cabeça, pois eu estava frustrado com o Curso de Administração. O curso 
colocava o administrador como um burocrata, repleto de teorias. Então, de 
repente, entrou um professor que tinha feito mestrado nos EUA, modificou 
minha cabeça na última disciplina, no último ano, quando disse: ‘Não se 
enganem, a empresa é antes de tudo um negócio. Eu estou falando de 
empresas privadas e não de públicas. A empresa privada é feita para ganhar 
dinheiro, senão ela fecha e qualquer instituição tem de ter a visão de 
negócio.’ Era sobre negócios que ele falava, apresentando muitos cases da 
realidade americana. (Professor I).  
 

O professor deixou implícito, em sua fala, que o Curso de Administração, realizado 

até os últimos períodos, deixara-o frustrado por ter focado mais os aspectos teóricos que 

práticos – “a prática, se existiu”, segundo o professor, “prendeu-se à ‘burocracia’.”32 Prestou 

                                                 
31 Livro de Ronald Ballou (2001). 
32 Aqui o termo burocracia foi citado no sentido pejorativo, diferentemente do seu “[...] significado técnico que 

identifica certas características da organização formal, voltada exclusivamente para a racionalidade e para a 
eficiência [...]” (WEBER, 1864-1920 apud CHIAVENATO, 1984, p. 12). 
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esse depoimento com certo ar de decepção. Logo em seguida, mostrou-se mais entusiasmado, 

quando se referiu ao ex-professor que o despertou para outro papel do administrador: o gestor, 

que, no contexto da iniciativa privada, deve encarar a empresa como um negócio. No seu 

caso, a exemplo do Professor III, foi apenas um ex-professor que tomou como referência para 

o exercício de suas práticas de ensino: o professor predileto (CUNHA, 2006a; GOODSON, 

2007).  

Quando o professor dizia que o ex-professor falava de negócios, citando cases da 

realidade norte-americana, reconheceu nele existir uma característica também considerada na 

prática do “bom professor”: o uso de exemplos práticos para explicitar as proposições 

teóricas, da mesma maneira como foi diagnosticado nos estudos de Cunha (2006a). Aqui, um 

aspecto intrigante: ter enfatizado a fala do ex-professor quando dizia que “a empresa privada é 

feita para ganhar dinheiro”, como se a função social de uma organização se limitasse ao lucro 

financeiro.  

No entanto, na realidade, essa parece não ser uma mensagem absorvida pelo ex-aluno, 

hoje professor da FCAP/UPE, uma vez que, nas práticas de campo, esse professor, em 

nenhum momento fez tal afirmativa – seguindo o mesmo comportamento demonstrado pelos 

pares neste estudo. O que é bastante animador, porque, como educador, na formação de 

futuros profissionais, independentemente de focar o setor público ou privado, o lucro não 

deve ser a finalidade única de nenhuma organização, mas apenas uma consequência de seus 

objetivos sociais alcançados, como meio de satisfazer um número cada vez mais elevado e 

complexo das necessidades de um ser que ainda apresenta grandes limitações físicas, 

biológicas e psicológicas: o ser humano (CHIAVENATO, 1984).   

Na expressão dos saberes experienciais exercidos nas práticas de ensino, algo 

frequentemente praticado pelos professores deste estudo, o professor, ao falar sobre Valor 

Agregado do Produto, aproximou-se de alguns alunos e apresentou uma série de exemplos 

práticos na própria sala de aula, como nesta situação:  

 

Veja: sua camisa tem um selo de fabricante, que é a marca de um clube de 
futebol, e isso é valor agregado. Sobre Produto Ampliado, este é um conceito 
bem trabalhado por Theodore Levitt. (Professor I). 

 

Concluiu falando sobre Produto Ampliado, ao mesmo tempo em que projetava 

diversas fotos de frango, comprados à moda antiga na feira livre e em um frigorífico na 

atualidade, para demonstrar, no segundo caso, o que vem a ser a ampliação do produto; o 

valor agregado a um produto − abatido, preparado, temperado, embalado a vácuo.  
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Esse era um procedimento comum entre os professores deste estudo: falar da teoria e, 

logo em seguida, rechear o tema com exemplos práticos, espelhados em suas experiências 

profissionais não docentes, exercidas fora da instituição de ensino superior. Pareciam 

compreender bem essa necessária “mistura” entre o teórico e o prático, destacado por Franco 

(2006) ao se reportar aos desafios da Pedagogia diante das práticas educativas. Uma relação 

que dava possibilidade aos professores de realizarem boa articulação da teoria com a prática 

no desenvolvimento de sua ação educativa, como bem definiu Houssaye (2004) ao falar do 

verdadeiro pedagogo.     

Da mesma forma como procuramos identificar os bons exemplos que serviram de 

referência para as práticas de ensino dos professores investigados, exploramos também o 

sentido contrário, ou seja: se eles se lembravam também de algumas experiências vivenciadas 

com antigos professores – exemplos negativos – que procuravam não repetir em suas 

atividades de sala de aula. Nesse sentido, o nível de evidências correspondentes manteve-se 

no patamar alto, pois cinco deles afirmaram que sim. Ao abordar essas experiências negativas, 

no entanto, os professores fizeram referência apenas aos saberes pedagógicos e curriculares.  

No sentido do antipedagógico, afirmaram que alguns ex-professores se sentiam bem 

com o mau desempenho dos alunos; muitos eram bastante autoritários; alguns achavam que os 

alunos deveriam pensar e agir como eles; outros se preocupavam mais com a memorização do 

que mesmo com a aprendizagem, a crítica, ou a reflexão. No contexto dos saberes 

curriculares, disseram que tiveram ex-professores que se preocupavam muito mais em 

cumprir a carga horária do que com a qualidade do que ministravam. No depoimento abaixo, 

a reflexão cedia espaço para a memorização além de apresentar equívocos relativos à 

metodologia, uma variável também afeta aos saberes curriculares:  

 

Havia um professor de quem até gostávamos, mas eu nunca daria uma aula 
como ele fazia na graduação. Era um professor que entupia o quadro com 
textos, as transparências eram carregadas e ele era uma metralhadora do 
início ao fim da aula, no mesmo ritmo e não propiciava reflexão; só 
martelava, memorizando. Eu passei porque tinha uma boa memória, 
inclusive por média. A memorização era o método dele. Apesar de ser 
importante, ser um recurso válido para se começar um processo de 
aprendizagem (como tabuada), é preciso, em alguns momentos, refletir e 
fazer os alunos refletirem também. No colégio também tive professores 
assim: sempre por causa dessa falta de reflexão, não deixavam os alunos 
fazer perguntas; não refletiam e cobravam a memorização dos alunos nas 
suas provas. (Professor V). 
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Na sua fala, apesar de ter reconhecido que gostava de um determinado ex-professor, 

ao se referir aos métodos de ensino, afirmou que jamais daria uma aula daquela maneira, 

porque seu ex-professor primava mais pela “memorização” do que pela aprendizagem; mais 

pelo volume de assuntos que pela qualidade do que era ministrado. Além do grande volume 

de informações que recebia, esse professor queixou-se da velocidade como os assuntos eram 

tratados, sem pausa para reflexão.  

O professor pareceu ter sido mais marcado pelo docente da sua graduação do que 

pelos ex-professores do colegial, uma vez que foi dele que extraiu o maior volume de 

situações antipedagógicas, utilizando a expressão “era um professor que entupia o quadro com 

textos”. Foram experiências que o professor narrou, com certo tom de desapontamento, 

afirmando não reproduzi-las em suas práticas, o que fez lembrar a mesma forma como os 

“bons professores”, pesquisados por Cunha (2006a, p. 159), afirmaram procurar fazer 

exatamente o contrário “[...] do que faziam ex-professores, considerados negativamente”.      

Apesar das suas críticas, o professor parecia não conseguir afastar da sua memória 

aquela experiência do passado, por descrevê-la com riqueza de detalhes, tal qual o “fantasma” 

que cada um acaba carregando na mente por toda a vida, como bem definiu Charlot (2000) ao 

se referir às várias dimensões epistêmicas das nossas relações com o saber.  

Na prática, registramos muita compatibilidade entre o discurso e a ação desse 

professor em sala de aula. Na dinâmica das atividades docentes, na perspectiva dos saberes 

pedagógicos (a reflexão) e curriculares (a metodologia), no quadro escrevia pouco, fazendo 

uso de palavras-chave ou frases muito curtas, com letras bem legíveis, o que dinamizava a 

leitura e as discussões sobre as bases teóricas de sua disciplina. Costumava ainda elaborar 

diagramas para facilitar a compreensão dos alunos. Também fez uso de reportagens de jornal, 

com fatos recentes vinculados à sua disciplina. Solicitava aos alunos a leitura em voz alta e, 

em seguida, sempre abria debates, em que os temas eram tratados crítica e reflexivamente em 

plenária.  

Em sua primeira avaliação, por exemplo, promoveu uma prova que exigiu dos alunos 

muita reflexão, agindo diferentemente da “memorização” que censurou na prática do seu ex-  

-professor. Essa avaliação continha pelo menos duas questões bastante subjetivas e reflexivas: 

uma relativa às políticas de gestão ambiental, solicitando aos alunos que apresentassem 

argumentos convincentes para sua implantação numa determinada empresa, como se 

estivessem atuando na condição de assessores ambientais; a outra referente aos principais 

serviços ambientais e ecossistemas pernambucanos, em que os alunos deveriam comentar 
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sobre aqueles mais afetados pelo fenômeno do aquecimento global, e como essa questão 

repercutiria na economia local e regional. 

Outro exemplo prático, em que o professor descarta o exercício da memorização em 

benefício da reflexão, pode ser observado no seguinte registro: 

 

Vocês precisam, por exemplo, conhecer o Decreto-Lei n.º 750/93, que trata 
das questões de impacto ambiental e licenciamento em áreas como mata 
atlântica, manguezais, recifes de corais, restingas. [...] Vocês têm de estar 
atentos, pois se um empreendimento provocar impacto numa dessas áreas, 
terá de ter autorização do Ibama, mesmo que seja um empreendimento local, 
situado num só estado. Nesse caso não adianta obter apenas o licenciamento 
dos órgãos estaduais, como é o caso da CPRH. Se não acionar o Ibama, 
vocês certamente terão problemas que podem ir de multas até o fechamento 
da empresa [...] não precisa decorar a legislação, nem seus artigos [...] mas 
como gestores, vocês precisam saber onde encontrar e como interpretar 
corretamente sua aplicabilidade nas questões ambientais. (Professor V). 

 

Nesse registro observamos que o professor, fazendo uso dos saberes experienciais 

pautados no seu conhecimento da legislação ambiental, exercia uma prática intencionalmente 

transformadora quando alertou os alunos sobre a responsabilidade de conhecerem bem os 

órgãos licenciadores, como o Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais 

Renováveis (Ibama), as fontes de localização da legislação e, ainda, o que é mais importante: 

saber exercitar a prática interpretativa da sua aplicabilidade sem a preocupação de ter de 

“memorizar” os artigos de uma lei.  

Desse modo, o professor demonstrou sua práxis social. A propósito, Azzi (2005) 

afirma que na atividade educativa a práxis implica, necessariamente, a idealização consciente 

por parte de um sujeito (o professor), que se propõe a formar, interferir e transformar a 

realidade em que vivem ele e o objeto de sua ação: o aluno. Pimenta (1997), de maneira mais 

contundente que essa autora, considera que a atividade docente, por si só, é sempre uma 

práxis, em que estão presentes a intencionalidade, o conhecimento do objeto (o aluno) e a 

transformação desse objeto e da realidade social.  

Não sabemos até que ponto o professor tinha conhecimento sobre os alunos, mas sua 

prática demonstrou, no mínimo, uma intenção transformadora de atitudes, porque, logo em 

seguida à explanação do tema relativo a impacto e licenciamento ambiental, o professor leu 

alguns artigos dessa lei e os interpretou com os alunos. Aliás, já na sua primeira aula, o 

professor alertava todos sobre o principal objetivo de sua disciplina:  
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[...] fazer as pessoas de outras áreas das empresas compreenderem melhor o 
trabalho e o valor da gestão ambiental nas decisões estratégicas 
institucionais [...]. (Professor V). 

 

 Ressaltou também como os alunos, de posse desse conhecimento, poderiam contribuir 

para que as empresas minimizassem os efeitos do impacto ambiental, além de evitarem ser 

penalizadas por desconhecerem e não seguirem as exigências da legislação que, segundo o 

professor, estão tornando-se cada vez mais exigentes nesse segmento.   

 

3.2.3 As práticas de ensino como processo de interação 

 

Iniciamos a abordagem sobre as práticas de ensino como processo de interação 

partindo de um significado bastante abrangente e dinâmico da palavra interação, assim 

definida por Tardif (2005, p. 166): “[...] se refere a toda forma de atividade nas quais seres 

humanos agem em função uns dos outros. Falamos de interação quando os seres humanos 

orientam seus comportamentos em função dos comportamentos dos outros.” 

Nesse sentido, o professor somente conseguirá interagir nas suas práticas de ensino se 

for capaz de envolver e se envolver com os alunos, numa relação contínua de influência 

comportamental. Para que esse fenômeno ocorra, no entanto, não basta sua capacidade de 

interação, é necessário também que haja desejo e esforço.  

Pelo lado do seu desejo, o professor precisa compreender que não é apenas o seu, e 

sim o desejo do outro (o aluno) e o desejo do mundo (a sociedade). Nesse sentido, Charlot, 

tratando da relação com o saber, afirma que essa relação só existe por meio de um ser 

desejante, mas um desejo múltiplo, que inclui “[...] o desejo do outro, desejo do mundo, 

desejo de si próprio [...]” (CHARLOT, 2000, p. 68).  

Pelo lado do esforço, terá de levar seu ofício para além da simples função de ensinar: 

facilitar a aprendizagem do aluno, como considera Rogers na compreensão sobre o verdadeiro 

papel do professor: “[...] ensinar é uma atividade relativamente sem importância e vastamente 

supervalorizada [...] o professor deve, ao contrário, se transformar em facilitador da 

aprendizagem.” (ROGERS, 1986, p. 125). Contudo, é preciso entender também que o 

aprendizado, de acordo com Charlot (2005) e Tardif (2005), não depende apenas do esforço e 

desejo do educador, uma vez que ele somente se efetivará se houver vontade, colaboração, 

esforço e desejo do aluno também. Logo, segundo Tardif, a prática de ensino, como interação, 

exigirá do professor que, ao entrar numa sala de aula, tenha desejo e empregue esforços a fim 
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de que possa colocar-se diante dos alunos como alguém que seja capaz de “[...] estabelecer e 

desencadear com eles um processo de formação mediado por uma grande variedade de 

interações” (TARDIF, 2005, p. 167).  

Focando os dados obtidos na instituição investigada, constatamos um alto nível de 

evidências correspondentes nessa modalidade de prática de ensino; todos os professores 

demonstraram muita interação com os alunos em suas atividades de sala de aula, como 

relatado no registro a seguir. O professor perguntou se nas empresas onde os alunos trabalham 

se fazia Avaliação de Desempenho. Os alunos, em sua maioria, afirmaram que não, mas um 

deles disse que seria submetido a um processo de avaliação no dia seguinte. O professor 

aproveitou a situação e concluiu: 

 
Vejam, de todos vocês, somente um colega disse que a empresa onde 
trabalha faz avaliação de desempenho. Isso demonstra como existem 
resistências para se avaliar, ou ser avaliado. 
 

 Em seguida, uma aluna indagou:  
 
É recomendável pedir a assinatura numa avaliação?  
 
Professor − Ótima pergunta! Pessoal, esse é um elemento que geralmente faz 
com que as pessoas não sejam tão sinceras, pois elas temem ser reveladas 
nas avaliações. A não ser que haja um alto grau de confiança e liberdade de 
expressão entre empresa e empregado, o que geralmente não ocorre [...] é 
um bom exemplo de fator restritivo à avaliação, trazido pela colega. 
(Professor III). 

 

Nesse momento, inspirado nas duas intervenções procedidas pelos alunos, o professor 

seguiu tratando de Fatores Restritivos à Avaliação nas organizações. 

Outro momento relevante na interação professor-aluno, valorizando o que o aluno 

pode aportar à prática de ensino em sala de aula, registramos em uma das aulas do Professor 

VI ao tratar do tema mudança organizacional e as reações que provoca nas pessoas. Naquela 

ocasião, o professor pediu para que os alunos dessem exemplos de sua realidade. Então um 

aluno se pronunciou questionando:  

 

Aluno − Professor, aprendi a dirigir. Isso é um exemplo de mudança? 
 
Professor – Isso, de fato, mudou algo em sua vida?  
 
Aluno − Aprendi a ter mais responsabilidade. 
 
Professor − Então, mudança exige responsabilidade, e essa é uma palavra-     
-chave em qualquer processo de mudança organizacional. Esse foi realmente 
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um bom exemplo de mudança apresentado por nosso colega, pelo colega de 
vocês. (Professor VI).  

 

Nesses registros identificamos um aspecto fundamental na interação do professor com 

os alunos: a valorização da realidade experiencial do aluno para a prática educativa do 

professor. Nos dois exemplos, os professores consideraram os alunos como centro do 

processo da própria aprendizagem, pois da vivência real e recente manifesta pelos alunos, 

partiram as argumentações sobre a validade de bases conceituais de suas disciplinas. Uma 

prática também observada nos estudos de Pereira (2008), ao perceber que a aceitação e 

valorização do que o aluno traz para a sala de aula, como forma de construção do 

conhecimento em torno de um campo disciplinar, eleva o grau de eficiência do trabalho 

docente. A curiosidade, a valorização e o interesse demonstrados pelos professores sobre a 

história de vida dos alunos se revelaram como expressivos mecanismos de interação deles e 

um eficiente método de articulação do conhecimento prático dos alunos com o conhecimento 

teórico disciplinar do professor, como bem definiu Cunha (2005, p. 62-63):  

 

A valorização da história dos alunos e dos significados que eles atribuem de 
suas experiências requer do professor curiosidade, capacidade de interessar- 
-se e surpreender-se com o dado único trazido por seu interlocutor, 
ajudando-o a articular o seu conhecimento prático com o saber 
sistematizado.  

 

Além da valorização das experiências que os alunos traziam para o espaço da sala de 

aula, os professores investigados, na sua prática interativa, estimulavam bastante a 

participação de todos durante as exposições e debates. Nesse sentido, destacavam os acertos e 

minimizavam os não acertos quanto aos questionamentos postos durante as aulas. Quando os 

alunos não acertavam nas respostas às indagações, por exemplo, procuravam não constrangê- 

-los, apresentando as respostas certas em slides, escrevendo no quadro, ou oralmente, mas 

sem fazer nenhuma alusão às respostas equivocadas; e quando se referiam a esses equívocos, 

usavam expressões bastante amenas:  

 

É quase isso [...] faltou um pouquinho para acertar [...] é isso e mais um 
pouco, ou seja [...] tudo o que foi dito aqui se insere nesses conceitos, mas 
agora vamos ver o que alguns autores, entre eles, Peter Drucker, dizem sobre 
cada uma dessas palavras [...]. (Professor II). 
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Faziam muitas perguntas aos alunos, e às vezes até em tom de brincadeira, como 

apresentado neste registro:  

 

Aí você fez uma observação interessante [...] quando nós falamos de apelo 
sexual nas propagandas, num instante os alunos ficam interessados na aula 
[...]. (Professor I).  

 

Essa forma, de certa maneira lúdica de interagir com os alunos, também é destacada 

nas conclusões das pesquisas de Cunha ao afirmar que em muitas das observações os 

professores, “[...] em situações diversas, procuram tornar-se próximos dos alunos, aliviando o 

clima da sala de aula com frases humorísticas [...] este uso indica, em alguns casos, o esforço 

para tornar prazerosa e interessante a aprendizagem escolar” (CUNHA, 2006a, p. 146-147).  

Nessa forma interativa de conduzir as aulas, todos os professores, faziam suas 

exposições em pé, movimentando-se bastante de um lado para o outro da sala, demonstrando 

muito entusiasmo durante suas falas, energia, motivação e vibração. Nessas movimentações, 

aproximavam-se bastante dos alunos, possibilitando melhores condições de prender a atenção 

e promover a participação de todos na ação docente.  

Atitudes também retratadas nas pesquisas de Cunha (2006a, p. 145): “[...] quando o 

professor chega perto do aluno, quando o chama pelo próprio nome, há uma interação que faz 

o aluno se sentir sujeito do ato de aprender.” Nessa interação, os professores exploravam 

bastante as vivências nos trabalhos de consultoria e as experiências dos alunos também, 

demonstrando um agir docente focado na formação e humanização de todos, desenvolvendo 

habilidades, atitudes e valores, sempre retratando a realidade social dos sujeitos (professores) 

e dos objetos (alunos) dessa relação, conforme recomendado nos estudos de Pimenta (2007).  

Outro aspecto importante nessa boa interação é que os professores poucas vezes 

precisavam chamar a atenção dos alunos para a aula. Atribuíam tarefas para serem 

desenvolvidas durante as aulas e em campo também – estudos de caso, pesquisas nas 

empresas, realização de seminários, entre outras. Nessa dinâmica, pareciam acreditar na 

responsabilidade e potencialidade dos alunos para desenvolverem as próprias condições de 

aprendizagem. Os alunos correspondiam, cumprindo os prazos estabelecidos para as 

atividades incumbidas. Uma relação compatível com o pensamento de Charlot (2005, p. 77): 

“[...] é o mestre que tem o saber e o poder, mas é o aluno que detém a chave última do sucesso 

ou do fracasso do ato pedagógico.”  

Quanto à postura nessa relação − professor-aluno; aluno-professor –, houve um pouco 

de variação entre o formal e o informal, com maior registro de informalidade nas aulas e de 
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maior formalidade durante a realização dos exercícios avaliativos na modalidade tradicional – 

provas. Mesmo nas avaliações, a formalidade se apresentava em clima sereno, equilibrado e 

de respeito mútuo. No que se refere ao tratamento dos alunos dado aos professores, apenas 

dois professores receberam um tratamento mais formal por parte dos alunos, que nunca os 

chamavam pelo nome, mas sempre de “professor”.   

Como relevante prática interativa na dinâmica das aulas, destacamos, ainda, o fato de 

quatro dos seis professores observados costumarem pedir ajuda aos alunos na construção e 

interpretação dos conceitos das disciplinas. Os alunos, por sua vez, atendiam os professores. 

Esses professores pareciam sempre muito entusiasmados com os alunos, principalmente 

quando demonstravam interesse e competência na participação. Nessa construção procuravam 

levar os alunos “[...] à ação, à reflexão crítica, à curiosidade, ao questionamento exigente, à 

inquietação e à incerteza” (CUNHA, 2006a, p. 111). Desse modo, as bases teóricas das 

disciplinas, antes de serem repassadas aos alunos, eram entre eles discutidas e construídas – 

professores e alunos. Nesse ponto, destacamos importantes registros realizados em campo. 

Antes de apresentar a formulação teórica dos conceitos tratados na disciplina, um dos 

professores participantes deste estudo costumava dizer:  

 

Pessoal, vamos ver aqui o que vocês entendem por talento [...] por contrato 
psicológico [...] por motivação [...]. (Professor III).  

 

Os alunos respondiam, e o professor ia escrevendo no quadro, desenvolvendo as bases 

conceituais dessas palavras, sempre acrescentando seu entendimento, respaldado em alguns 

autores como Elton Mayo, Lewin, Chiavenato, Maslow, entre outros. Nesse movimento 

construtivo e interativo, às vezes, parava para refletir sobre determinados conceitos, o que 

sempre provocava curiosidade, interesse e participação dos alunos:  

 

Vamos ver o que podemos entender por contrato psicológico, pois quando 
vocês citaram as características que o indivíduo traz e não traz para a 
empresa na hora de estabelecer esse contrato, temos de considerar também 
[...]. (Professor III).  
 

Em todas as aulas, os professores conseguiram mobilizar a participação dos alunos. 

Fizeram trabalhos em equipe, trabalhos em dupla, seminários, leituras individuais, leituras 

coletivas, estimulavam os alunos a ir para frente da sala a fim de apresentar trabalhos, 

pesquisas de campo. Nessa dinâmica, demonstravam nitidamente a capacidade de 

adaptabilidade e flexibilidade na condução do ofício, nos mesmos moldes destacados nos 
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estudos de Fontes (2009) sobre a maturidade pessoal do professor, quando já é considerado 

um veterano em sua profissão. Apresentaram também sua habilidade em mobilizar a teoria e a 

prática em torno do seu fazer docente, pelo que consideramos nessa questão um elevado nível 

de evidências correspondentes.  

“A capacidade de articular o aparato teórico-prático, a capacidade de mobilizá-lo na 

condição presente, a capacidade de organizar novos saberes a partir da prática, essas 

capacidades em conjunto, estruturam aquilo que chamo de saberes pedagógicos.” (FRANCO, 

2008a, p. 135). Desse modo,  parafraseando Franco (2008a), esse conjunto de interação em 

torno das práticas de ensino podem ser denominados de saberes pedagógicos. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

As exigências legais da docência universitária, até então, não têm contemplado a 

formação pedagógica para o desenvolvimento do exercício da profissão professor. Essa foi a 

grande motivação ao realizarmos este estudo, focada na necessidade de investigar como os 

professores do campo investigativo da área de Administração − cuja formação universitária 

não incorpora os conhecimentos da docência, ou seja, os conhecimentos pedagógicos que a 

profissão professor requer − construíram seus saberes docentes e como mobilizam esses 

saberes em suas práticas de ensino. Nesse sentido, centramos as análises em dois grandes 

eixos: a construção dos saberes docentes e as práticas de ensino.  

No primeiro foco de investigação (o eixo dos saberes), os dados da pesquisa 

mostraram que os professores construíram seus saberes docentes em distintas etapas e 

dimensões ao longo de todo um trajeto de vida familiar, escolar e profissional, além das 

experiências proporcionadas pela participação em movimentos sociais, em que se instalaram e 

se desenvolveram elementos próprios da natureza humana, tais como crenças, valores, 

habilidades e aptidões.   

No ambiente familiar, identificamos influências decorrentes das diversas relações 

vivenciadas, tais como a hierarquia, o poder; as ordens, contraordens; a centralização e 

descentralização das decisões; as regras de convivência, as esferas de competência/ 

responsabilidades; os mecanismos de disciplina e controle; as crenças e valores.  

  Do ambiente escolar, os professores construíram seus saberes inspirados em 

experiências positivas, entre ex-professores considerados os prediletos − os bons professores. 

Nessa perspectiva, percebemos também forte evidência de que os professores procuram evitar 

as práticas de ensino classificadas como negativas, que marcaram bastante as fases de 

escolarização vivenciadas em sua trajetória de estudantes e, principalmente, no ensino 

superior. Desse ambiente, a exemplo do ambiente familiar, inegável é a incorporação ao saber 

docente de características como as relações hierárquicas entre professores e alunos; os estilos 

de poder praticados pelos ex-professores; as regras formais escolares estabelecidas pelas 

instituições de ensino, igualmente aquelas demandadas formal ou informalmente pelos 

professores; os mecanismos disciplinares, de ordem e controle; e as crenças e valores 

estabelecidos pela instituição escolar e pelos próprios professores.  
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Das relações ocorridas no ambiente escolar, ao lado das experiências do próprio 

convívio familiar, surgiram importantes contribuições à construção dos saberes docentes 

notadamente no âmbito dos saberes pedagógicos (reflexo das posturas e atitudes de ex-           

-professores, crenças e valores familiares), disciplinares (os diversos conhecimentos 

escolares) e curriculares (planejamento, organização e métodos de ensino).  

 No ponto de vista profissional, foi na vivência das atividades de consultoria que os 

professores construíram seus saberes – os saberes experienciais. Um aspecto importante a ser 

destacado nessa variável – o profissional – é o fato de todos os professores investigados 

exercerem suas atividades docentes exatamente no respectivo campo disciplinar 

correspondente às áreas de especialização em que praticam as atividades de consultoria. Nesse 

sentido, a convergência de foco do trabalho docente, com o trabalho não docente, tornou-se 

uma importante aliada não apenas das construções do seu saber, mas também do bom 

desempenho das atividades do magistério que os professores investigados realizam na 

FCAP/UPE.   

 A participação em movimentos sociais, como sindicatos, organizações não 

governamentais, partidos políticos, movimentos religiosos, órgãos colegiados e trabalhos 

voluntários, configurou-se como outro ambiente representativo na construção dos saberes 

docentes. De fato, todos os professores investigados estiveram − e alguns ainda estão − 

envolvidos em movimentos dessa natureza.  

A realidade mostrou que a participação em movimentos sociais proporciona ao 

professor a construção de um saber amplamente assentado em diversas características e 

habilidades humanas, fundamentais para o exercício do trabalho docente, sobretudo no ensino 

superior, a exemplo de: saber contestar, aceitar e até mesmo estimular a prática contestadora 

dos alunos; saber abordar os temas próprios de seu campo disciplinar, por meio de uma visão 

mais ampla dos vários campos disciplinares que permeiam a realidade social − a visão 

holística; saber exercer seu trabalho docente, com postura mais coletiva, politizada, 

disciplinada e, sobretudo, reflexiva. Em experiências dessa natureza, há um mix de elementos 

contributivos à formação dos saberes docentes em todas as perspectivas – pedagógicos, 

disciplinares, curriculares e experienciais.  

Tratando do eixo relativo às práticas de ensino, constatamos que os professores 

investigados, apesar de não terem seguido uma formação própria para o magistério superior, 

são profissionais que conseguiram demonstrar grande multiplicidade de saberes durante a 

realização do trabalho docente. 
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No contexto dos saberes pedagógicos, os professores estimulam bastante a 

participação dos alunos durante as aulas, trabalhos em equipe, seminários e, de certo modo, 

nas pesquisas de campo – e os alunos correspondem aos estímulos recebidos. Em sala de aula, 

por exemplo, proporcionam muitos momentos reflexivos; reflexões feitas com os alunos, 

contemplando a postura ética e de responsabilidade pessoal e profissional nas relações com os 

colegas de trabalho, superiores, subordinados, e na própria sala de aula.  

No que diz respeito aos saberes disciplinares, todos os professores demonstraram ter 

bom domínio, pois geralmente fazem as exposições se ancorando em saberes próprios não só 

do seu campo disciplinar, mas contemplando outras áreas de conhecimento também, 

especialmente os professores com dupla formação universitária de graduação. As experiências 

nos trabalhos de consultoria, de certa forma, também contribuíram para a boa mobilização dos 

saberes disciplinares. Também nos saberes curriculares, todos os professores apresentaram 

bom domínio na sua mobilização. Na organização das aulas, por exemplo, identificamos 

grande variedade metodológica, que enriqueceu e facilitou a mobilização dos saberes 

pedagógicos e disciplinares. De acordo com os temas tratados, os professores realizam aulas 

expositivas, trabalhos em equipe, em duplas e individuais. Fazem uso também de estudos de 

caso e pesquisa de campo em diversas organizações – públicas e privadas. Na avaliação de 

unidades, percebemos outra grande variedade metodológica ao utilizarem provas escritas; 

seminários; estudos de caso; trabalhos de campo e combinações dessas modalidades 

avaliativas.  

Apesar de toda essa experiência demonstrada pelos professores na mobilização dos 

saberes pedagógicos, disciplinares e curriculares, foi nos saberes experienciais que 

identificamos maior desenvoltura nas práticas de ensino. Em sala de aula, os professores 

trazem diversas experiências das atividades de consultoria com o propósito de dar sentido às 

bases teóricas trabalhadas nas respectivas disciplinas. As aulas são bastante recheadas de 

exemplos práticos e, muitas vezes, de acontecimentos recentes na realidade do mercado e nas 

próprias organizações, onde prestam trabalhos de consultoria.  

Na identificação da realidade observada em campo, o que causou preocupação foi o 

fato de os professores parecerem valorizar mais as experiências práticas do que mesmo as 

bases teóricas das disciplinas. Os alunos, por sua vez, pareciam encantar-se mais com as 

narrativas dos professores sobre a realidade do mercado e menos com o entendimento 

conceitual em torno de cada campo disciplinar.  
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A justificativa mais plausível para o cenário acima revelado foi o fato de os 

professores pesquisados terem dedicado mais tempo às discussões em torno das experiências 

práticas do mercado e menos às análises das bases conceituais das disciplinas. Ao trazerem 

para a sala de aula as experiências por eles mesmos vivenciadas, expressavam um nível de 

vibração com a prática bem mais acentuado do que nos momentos em que falavam da teoria. 

Mesmo assim, os professores faziam também diversas articulações da teoria e a prática, 

expressando domínio sobre o referencial teórico da disciplina. Alguns enfatizaram que não 

aceitariam respostas numéricas nas avaliações sem fundamentação teórica. Apesar dessa 

articulação – teoria e prática – o prático se sobrepôs ao teórico em termos de volume e 

valorização. 

 Por tudo o que foi pesquisado e exposto, este estudo revelou que os professores 

investigados no Curso Superior de Administração da FCAP/UPE, apesar de toda a 

desenvoltura em sala de aula, expressa por meio de uma multiplicidade de saberes, habilmente 

por eles mobilizados, se tivessem recebido uma formação superior própria para atuar no 

ensino superior, incorporando conscientemente aspectos próprios da pedagogia, certamente 

equilibrariam a valoração entre a teoria e a prática no seu trabalho docente. Assim, poderiam 

compreender melhor o significado do seu fazer docente, hoje predominantemente alicerçado 

no saber experiencial. Além desse aspecto, como educadores poderiam elevar, muito mais, o 

nível de profissionalismo, competência e comprometimento com a formação de futuros 

administradores, capazes de atuarem não só como gestores organizacionais, mas 

especialmente como agentes partícipes no processo de transformação da realidade social.  

 Portanto, fica aqui uma indagação: como proporcionar aos profissionais das diversas 

áreas do ensino superior, inclusive da Administração, uma formação, que contemple 

simultaneamente conhecimentos próprios do seu campo disciplinar com conhecimentos 

específicos da pedagogia?  

  Encontrar respostas para este questionamento é o caminho a ser trilhado na desafiante 

tarefa da formação docente para o magistério superior, de modo a evitar que o ingresso nessa 

atividade profissional ocorra pela simples influência das circunstâncias familiares; dos 

colegas escolares; dos ex-professores; ou mesmo das próprias circunstâncias de mercado, 

como predomina atualmente. Contudo, que essa escolha profissional se dê conscientemente 

por quem deseja, de fato, abraçar verdadeiramente tão relevante profissão para o 

desenvolvimento da sociedade em suas várias ramificações: o profissional professor do ensino 

superior. 
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APÊNDICE A – Resumo comparativo do número de disciplinas da Administração em 
relação às disciplinas de outras áreas de conhecimento na malha curricular do curso de 
graduação da FCAP/UPE 

 
Áreas Número de disciplinas 

 Obrigatórias Eletivas Total % 

Administração 18 22 40 54,0 

Direito  1  6  7   9,5 

Economia  2  5  7   9,5 

Exatas  6  3  9 12,2 

Outras  4  7 11 14,8 

Total 31 43 74     100 
 

Fonte: Secretaria de Graduação da FCAP/UPE 
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APÊNDICE B − Modelo dos instrumentos de coleta de dados e informações: entrevista e 
observação participante 
 

 
ENTREVISTA SEMIESTRUTURADA 

 
 

Objetivo da Entrevista: Esta entrevista tem por objetivo identificar quais são e como são construídos 
e mobilizados os saberes docentes dos professores que atuam nas atividades de ensino da FCAP/UPE, 
com o propósito de subsidiar o desenvolvimento da pesquisa intitulada “Os saberes docentes 
construídos pelos professores e as práticas de ensino no Curso Superior de Administração da 
FCAP/UPE”, do doutorando Arandi Maciel Campelo, aluno do Programa de Pós-Graduação/Centro de 
Educação da Universidade Federal de Pernambuco. 
 
Entrevistado (a): 
___________________________________________________________________________ 
 
Formação acadêmica (graduação): 
 
 1.ª_________________________________________________________________________ 
 
 2.ª_________________________________________________________________________ 
 
 3.ª_________________________________________________________________________ 
 
 
Formação de Pós-Graduação (nível / área): 
 1.ª_________________________________________________________________________
  
 2.ª_________________________________________________________________________
  
 3.ª_________________________________________________________________________ 
    
Disciplinas que leciona na graduação da FCAP: 
 
 1.ª_________________________________________________________________________ 
 

turno:___________  
  
2.ª_________________________________________________________________________ 
 
turno:___________  
  
3.ª_________________________________________________________________________ 
 
turno:___________  

 
Roteiro de temas a serem investigados: 
 

1. Você exerce outras atividades profissionais não docentes? Caso sim, quais são e como tais 

atividades contribuem para o exercício de suas atividades docentes?  

2. Como se deu seu ingresso na atividade de ensino e quais os propósitos que o levaram a 

lecionar no ensino superior de administração? 
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3. Como você compreende sua atuação de professor em relação a outras atividades que exerce 

fora do ensino superior? 

4. Como se deu sua formação/preparação para atuar como professor(a) do Curso Superior de 

Administração?  

5. Como você avalia a contribuição da sua formação universitária para as atividades de ensino 

que exerce no Curso Superior de Administração da FCAP/UPE? 

6. Você participa ou já participou de movimentos sociais como sindicados, organizações não 

governamentais, partidos políticos, movimentos religiosos, órgãos colegiados, trabalhos 

voluntários etc.?  

Caso sim, essa participação influencia ou influenciou suas atividades de ensino na graduação? 

Como?  

7. O que você compreende por saberes docentes no ensino superior?  

8. Como você constrói seus saberes docentes? 

9. Que saberes docentes você utiliza nas suas práticas de ensino entre seus alunos de graduação? 

10. Na sua trajetória estudantil, há experiências de docência (de professores) em que você se 

espelha para desenvolver as práticas de ensino que exerce atualmente? Caso sim, quais? 

11. Há experiências da sua trajetória estudantil que procura não reproduzir nas práticas de ensino 

que exerce atualmente? Caso sim, quais? 

12. Como você desenvolve o planejamento de suas aulas? 

13. Como se dá a organização de suas atividades em sala de aula?  

14. Como você realiza a avaliação de seus alunos? 

15. Você tem encontrado dificuldades para o exercício de suas atividades de ensino no curso de 

graduação em Administração da FCAP/UPE? Caso sim, quais? 

16. Você costuma avaliar as próprias práticas de ensino? Caso sim, como o faz? 

17. A que você atribui o excelente desempenho da FCAP/UPE no ENC – “Provão”- e no ENADE, 

levando em consideração que, em seu corpo docente, não há nenhum professor com formação 

específica para o ensino superior? 
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OBSERVAÇÃO PARTICIPANTE 
 
Objetivo da Observação Participante: Essa técnica tem por objetivo subsidiar a coleta de dados 
realizada mediante entrevistas semiestruturadas. Nela procuraremos identificar prioritariamente como 
os professores mobilizam seus saberes docentes entre seus alunos de graduação da FCAP/UPE. Dessa 
forma, poderão ser extraídos de campo elementos mais concretos e essenciais da prática docente, 
necessários ao desenvolvimento da pesquisa intitulada “Os saberes docentes construídos pelos 
professores e as práticas de ensino no Curso Superior de Administração da FCAP/UPE”, do 
doutorando Arandi Maciel Campelo, aluno do Programa de Pós-Graduação / Centro de Educação da 
Universidade Federal de Pernambuco. 
 
Observado (a): 
_____________________________________________________________________________ 
 
Disciplina observada: 
_________________________________________________________turno:_________ 
 
Data da observação: ___/___/______ - horário: das _______ às _______ 
 
 

Itens Observações 
Organização da  
aula 
 
 

 

Relação:  
professor-aluno 
 
 

 

Relação: 
teoria-prática 
 
 

 

Construção  
do conhecimento 
 
 

 

Práticas reflexivas 
 
 
 

 

Dinâmica de sala de 
aula 
 
 

 

Outros itens  
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APÊNDICE C − Malha curricular do curso de graduação em Administração da FCAP/UPE 

DISCIPLINAS OBRIGATÓRIAS DISCIPLINAS ELETIVAS 
Disciplina Pré-requisitos  Disciplina Pré-requisitos 

Introdução à Administração - Educação Física I - 
Economia I - Educação Física II Educação Física I 
Filosofia - Ciência Política - 
Matemática - Comunicação - 
Psicologia - Contabilidade II Contabilidade I 
Economia II Economia I Direito Comercial Fundamentos Direito 
Fundamentos Direito - Administração de Ciência e 

Tecnologia 
Economia II 

Contabilidade I - Administração de Varejo Adm. de Vendas I 
Matemática Financeira Matemática Administração de Vendas II Adm. de Vendas I 
Sociologia - Chefia e Liderança Processo Decisório 
Contabilidade Gerencial Contab. I / Mat. Financ. Direito Administrativo Fundamentos Direito 
Estatística Matemática Direito do Consumidor Adm. de Vendas I / SIG 
Introdução à Informática - Estudo Realid. Brasil. - 
Teoria Geral da 
Administração (TGA) 

Introd. à Administração Gerência de Desenvolvimento 
de Recursos Humanos 
(GDRH) 

Processo Decisório 

Administração de Material Cont. Geren./Estat./TGA Inglês Instrumental - 
Administração 
Mercadológica I 

Economia II / TGA Legislação Social Fundamentos Direito 

Administração de Recursos 
Humanos  

TGA Legislação Tributária Fundamentos Direito 

Custos Cont. Geren./TGA Macroeconomia Economia II 
Organização, Sistema e 
Métodos - OSM I 

TGA Metodologia Científica Filosofia 

Adm. da Produção I Estatística / TGA Adm.  da Distribuição Adm. Mercadológica II 
Administração Financeira I Custos Administração de Turismo Adm. de Vendas I 
Administração 
Mercadológica II 

Adm. Mercadológica I Administração Pública Adm. Financeira II 

Administração de Recursos 
Humanos II 

Adm. Rec. Humanos I Economia Brasileira Economia II 

Estágio Supervisionado I 80 créditos Economia Política Economia II 
OSM II OSM I Estratégia Marketing Adm. Mercadológica II 
Administração da Produção 
II 

Adm. Produção I Fundamentos da 
Contabilidade Administrativa 

Contab. Gerencial 

Administração de Vendas I Adm. Mercadológica II Gestão Operacional Adm.  Prod. II/ Adm. Financ. II 
Administração Financeira II Adm. Financeira I Microeconomia Economia II 
Estágio Supervisionado II Estág. supervisionado I / Pesquisa de Mercado Adm. Mercadológica II 
 cumprido pelo menos  Pesquisa Operacional Estatística 
 50% da carga horária Administração Bancária Adm. Financeira II 
  do curso Administração de Projetos Adm. Financ. II / OSM II 

Processo Decisório Adm. Rec.Hum.II/OSM II Composto Promocional Adm. Mercadológica II 
Sistemas de Informação 
Gerencial 

OSM II Criação de Empresas Adm. Prod. II /Adm. Merc. II / 
Adm. Financ. II / OSM II 

  Desenvolvimento Empresarial Economia II 
  Economia Internacional e 

Comércio Exterior 
Economia II 

  Empresa Familiar Processo Decisório 
  Gerência Empresarial Processo Decisório 
  Gestão da Qualidade Adm. de Produção II 
  Gestão de Empresas de 

Serviços 
Adm. Financ. II / Adm. Prod.II / 
Adm. Merc. II /Proc. Decisório 

  Gestão Ambiental Econ. II/Filosofia/Sociologia/ 
Fundam. Direito/Sistema 
Informação Gerencial 

  Espanhol Instrumental - 
  Mercado de Capitais Economia II / Adm. Fin.II 
Fonte: Secretaria de Graduação da FCAP/UPE 
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APÊNDICE D − Demonstrativo do perfil docente investigado na FCAP/UPE 2010 
 

 
(*) No que tange às atividades de supervisão de estágio, coordenação de pós-graduação e orientação de projetos e monografias, quatro dos cinco professores envolvidos com essas 

atividades as exercem há mais de dez anos – PII, PIII, PV e PVI  
Nota: 3.ª fase – diversificação (7.º ao 25.º ano de ensino); 5.ª fase – serenidade e distanciamento afetivo (45 a 55 anos de idade); 6.ª fase – conservantismo e lamentações (50 a 60 

anos de idade) 
Fonte: Divisão de Recursos Humanos da FCAP/UPE 
 
 

   
 

PROFESSOR 

 
IDADE 

ANOS DE 
ENSINO 

NA  
FCAP/UPE 

 
FORMAÇÃO 

UNIVERSITÁRIA 

 
DISCIPLINAS QUE 

LECIONA 
NA FCAP/UPE 

ATIVIDADES  
DOCENTES FORA DA SALA 

DE AULA NA FCAP/UPE 

ATIVIDADES COMPLE-
MENTARES À 

DOCÊNCIA NA 
FCAP/UPE 

ATIVIDADES NÃO 
DOCENTES, 

FORA DA FCAP/UPE 

PI 62 24  
(1986) 

Administrador e  
Mestre em Admi- 
nistração 
  

Estratégia de Marketing 
 
 

- - Consultor em Estratégia  
Empresarial 

PII 61 24  
(1986) 

Engenheiro e 
Mestre em 
Administração 

Administração de 
Materiais / 
Administração da 
Produção 
 

Supervisor de Estágio/Coord. 
Acadêmico de Pós-Graduação/ 
Orientador de Projetos e 
Monografias (*) 

- Consultor em Logística 
Empresarial 

PIII 64 21 
(1989) 

Administrador,  
Psicólogo e Mestre 
em Administração  

Administração de 
Recursos Humanos 

Supervisor de Estágio/Coord. 
Acadêmico de Pós-Graduação / 
Orientador de Projetos e 
Monografias 
 

- Consultor em Gestão de 
Recursos Humanos 

PIV 55 19  
(1991) 

Administrador, 
Economista e 
Mestre em 
Administração  

Administração 
Financeira I / 
Administração 
Financeira II 

Supervisor de Estágio/ Coord. 
Acadêmico de Pós-Graduação 
Orientador de Projetos e 
Monografias 
 

Coordenador de Extensão e 
Cultura  

Consultor Financeiro 

PV 46 11  
(1999) 

 

Geólogo e Doutor 
em Geologia 
Ambiental 

Gestão Ambiental 
 

Supervisor de Estágio /Coord. 
Acadêmico de Pós-Graduação / 
Orientador de Projetos e 
Monografias 
 

Coordenador de Apoio 
Pedagógico 

Consultor em Gestão 
Ambiental 

PVI 52 11  
(1999) 

 

Administrador e 
Especialista em 
Administração 

Organização, Sistemas 
&  
Métodos I 
 

Supervisor de Estágio / 
Suporte à Coord. Acadêmica de 
Pós-Graduação/Orientador de 
Projetos e Monografias 

Apoio técnico-
administrativo no Núcleo de 
Gestão Governamental 

Consultor em  
Planejamento & 
Gestão 
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APÊNDICE E − Modelo de tabulação das entrevistas semiestruturadas 

 
 
 
 
 

ENTREVISTAS SEMIESTRUTURADAS – TABULAÇÃO 
 

Você participa ou já participou de movimentos sociais como sindicados, organizações não 
governamentais, partidos políticos, movimentos religiosos, órgãos colegiados, trabalhos 
voluntários, etc.? Caso sim, essa participação influencia ou influenciou suas atividades de ensino 
na graduação? Como?  
 

 
PROFESSORES FALAS 
 
 
EP I 
 
 

 

 
 
EP II 
 
 

 

 
 
EP III 
 
 

 

 
 
EP IV 
 
 

 

 
 
EP V 
 
 

 

 
 
EP VI 
 
 

 

 
Nível de evidência das respostas correspondentes:  
 
Alto         Médio                   Baixo 
 
NOTAS: 

 

 

 FORMAÇÃO DOCENTE 
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APÊNDICE F − Modelo de tabulação das observações participantes 

 

OBSERVAÇÃO PARTICIPANTE – TABULAÇÃO – Práticas reflexivas 
 

PROFESSORES OBSERVAÇÕES 
 
 

OP I 
 

 

 
 

OP II 
 

 

 
 

OP III 
 
 
 

OP IV 
 

 

 
 

OP V 
 
 
 

OP VI 
 

 
Práticas reflexivas 

 
 

Nível de evidência das observações correspondentes:   
 

       Alto          Médio                Baixo 
 
 

 
- Reflexão sobre a importância de estudar:     Alto            Médio             Baixo  
- Reflexão sobre bases conceituais da disciplina:   Alto            Médio             Baixo  
- Reflexão sobre responsabilidade social:    Alto            Médio             Baixo  
- Reflexão sobre postura pessoal e profissional:   Alto            Médio             Baixo  
- Reflexão sobre a importância de reduzir riscos / não dá  Alto            Médio             Baixo 
   prejuízo / proporcionar lucro à empresa:     

 
NOTAS: 
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ANEXO A − Tabela da evolução dos graduados no Brasil 1963-2007, geral x administração  
 

Ano 

Concluintes 
de todos os 

cursos  
 

Concluintes de 
Administração 

 

Profissionais de 
Administração / 

outras áreas 
(%)  

Concluintes de 
São Paulo 

Administração 
(Número)  

Profissionais 
de 

Administração 
São Paulo x 
Brasil (%) 

Administração 
São Paulo x 
todos os cursos 
Brasil (%) 

1963   19.049 - -  71 - - 
1964   20.282 - - 142 - - 
1965   22.291 - -  91 - - 
1966   24.301 - - 140 - - 
1967   30.108 - - 263 - - 
1968   35.947 - - 400 - - 
1969   44.709 - - 389 - - 
1970   64.049 - - 837 - - 
1971    73.453 - - 1.179 - - 
1972   96.470 - - 1.908 - - 
1973 135.339 - - 3.534 - - 
1974 150.226 - - 4.634 - - 
1975 161.183 - - 5.571 - - 
1976 176.475 - - 6.181 - - 
1977 187.973 - - 6.522 - - 
1978 200.056 - - 7.892 - - 
1979 222.896 21.746 9,8% 8.853 - - 
1980 226.423 - - 8.771 - - 
1981 229.856 - - 9.115 - - 
1982 244.639 - - 9.018 - - 
1983 238.096 19.786 8,3% 8.710 - - 
1984 227.824 19.579 8,6% 8.025 - - 
1985 234.173 19.650 8,4% 8.207 - - 
1986 228.074 20.206 8,9% 8.211 - - 
1987 224.809 20.644 9,2% 8.289 - - 
1988 227.037 21.552 9,5% 9.354 43,4% 4,1% 
1989 232.275 22.394 9,6% 9.348 41,7% 4,0% 
1990 230.206 23.384 10,2% 9.692 41,4% 4,2% 
1991 236.377 23.496 9,9%  10.219 43,5% 4,3% 
1992 234.267 24.304 10,4% 9.635 39,6% 4,1% 
1993 240.269 27.230 11,3%  10.585 38,9% 4,4% 
1994 245.887 27.043 11,0%  10.163 37,6% 4,1% 
1995 254.401 27.849 10,9%  11.539 41,4% 4,5% 
1996 260.224 29.015 11,2%  11.532 39,7% 4,4% 
1997 274.384 31.630 11,5%  12.940 40,9% 4,7% 
1998 300.761 34.025 11,3%  12.183 35,8% 4,1% 
1999 324.734 35.658 11,0%  14.057 39,4% 4,3% 
2000 352.305 39.147 11,1%  14.395 36,8% 4,1% 
2001 395.988 43.320 10,9%  11.760 27,1% 3,0% 
2002 466.260 54.656 11,7%  11.369 20,8% 2,4% 
2003 528.223 64.792 12,3%  15.480 11,2% 1,4% 
2004 626.617 77.461 12,4%  11.529 14,9% 1,8% 
2005 717.858 92.054 12,8% - - - 

  2006   736.829         122.227           26,59       
  2007   756.799         120.562           15,93    

TOTAL  11.160.402 1.063.410  51,02    
 
Nota: Dados compilados do MEC pelo CRA 
Fonte: CRA-SP (2009) 
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ANEXO B − Evolução do número de ingressos pelo vestibular, segundo natureza e dependência administrativa, Brasil 1980-1998 / 1991-2007 

Evolução do número de ingressos pelo vestibular, segundo natureza e dependência administrativa - Brasil 1980-1998 

Ano 

Total Universidades Faculdades Integradas e Centros Universitários Estabelecimentos isolados 
Geral Total Federal Estadual Municipal Privada Total Federal Estadual Municipal Privado Total Federal Estadual Municipal Privado 

1980 356.667 145.992 59.633 21.341 4.234 60.784 210.675 2.411 9.363 20.432 178.469 * * * * * 
1981 357.043 146.591 60.531 20.645 5.162 60.253 210.452 2.508 15.468 22.949 169.527 * * * * * 
1982 361.558 147.302 59.946 21.666 4.982 60.708 214.256 2.500 14.838 26.048 170.870 * * * * * 

1985 346.380 147.443 57.758 25.026 4.427 60.232 50.246 - - 1.185 49.061 148.691 2.685 12.392 20.271 113.343 
1986 378.828 167.768 60.202 24.612 6.320 76.634 56.594 - - 876 55.718 154.466 2.598 15.493 26.525 109.850 
1987 395.418 175.589 57.438 26.461 8.739 82.951 60.009 - - - 60.009 159.820 3.060 17.861 20.478 118.421 
1988 395.189 177.032 54.722 30.189 5.456 86.665 58.321 - - 340 57.981 159.836 2.981 17.769 19.718 119.368 
1989 382.221 180.984 55.541 27.306 6.453 91.684 52.951 - - - 52.951 148.286 2.950 15.768 16.985 112.583 

1990 407.148 197.235 54.570 28.482 7.455 106.728 59.554 - - - 59.554 150.359 3.178 15.988 16.466 114.727 
1991 426.558 219.331 65.952 33.429 7.482 112.468 63.890 - - 2.760 61.130 143.337 3.327 14.256 15.651 110.103 
1992 410.910 221.799 68.592 34.865 8.940 109.402 55.865 - - 2.434 53.431 133.246 3.471 15.336 16.088 98.351 
1993 439.801 244.331 70.383 36.521 8.750 128.677 61.808 - - 2.751 59.057 133.662 3.542 14.898 16.844 98.378 
1994 463.240 274.460 72.866 42.468 8.961 150.165 61.071 - - 3.028 58.043 127.709 3.264 12.485 16.714 95.246 

1995 510.377 305.458 69.569 44.770 12.248 178.871 64.559 - 496 1.389 62.674 140.360 3.054 11.437 15.049 110.820 
1996 513.842 314.605 74.761 46.294 12.333 181.217 70.144 - 473 2.185 67.486 129.093 3.316 11.527 15.605 98.645 
1997 573.900 375.256 82.920 52.878 18.360 221.098 61.182 - - 355 60.827 137.462 3.467 7.659 16.220 110.116 
1998 651.353 431.713 85.377 58.802 22.200 265.334 74.315 - - - 74.315 145.325 3.783 9.086 17.117 115.339 
 
 
(*) Em 1980, 1981 e 1982, os dados de estabelecimentos isolados estão computados em Faculdades 
Integradas 

Evolução do número de ingressos por vestibular e outros processos seletivos segundo a região e a unidade da Federação – Brasil, 1991-2007 
Censo da Educação Superior 

  1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 
Total 426.558 410.910 439.801 463.240 510.377 513.842 573.900 662.396 787.638 897.557 1.036.690 1.205.140 1.262.954 1.303.110 1.397.281 1.448.509 1.481.955 

 
Fonte: MEC/INEP/SEEC  
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ANEXO C − Percentual de investimento total em educação por esfera de governo em relação 
ao Produto Interno Bruto (PIB), Brasil 2000-2007  
  

Anos 

Percentual do investimento público total em relação ao PIB 

Total 
Esfera de governo 

União Estados e Distrito Federal Municípios 
2000 4,7 0,9 2,0 1,8 
2001 4,8 0,9 2,0 1,8 
2002 4,8 0,9 2,1 1,8 
2003 4,6 0,9 1,9 1,8 
2004 4,5 0,8 1,9 1,9 
2005 4,5 0,8 1,8 1,9 
2006 5,0 0,9 2,2 2,0 
2007 5,1 0,9 2,1 2,0 

 
Fonte: MEC/INEP 




