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RESUMO
QUINTANILHA, William Macedo. Docência superior e saberes docentes em Cursos de
Administração do Rio de Janeiro: o que dizem os professores? 2019. 109 fls. Dissertação
(Mestrado em Educação) ‒ Programa de Pós-Graduação, Universidade Estácio de Sá, Rio de
Janeiro, 2019.
Com um grande crescimento nas últimas décadas, impulsionado por fortes políticas privatistas, o
ensino superior tem vivenciado um expressivo aumento no número de matrículas e no número
de Instituições de Ensino Superior privadas. Assim, para o atendimento dessa demanda um
grande número de profissionais bacharéis tem sido recrutado em suas áreas de atuação
diretamente para a sala de aula, sem nenhuma formação pedagógica específica. Uma prática
também comum no ensino superior de administração, curso este que, segundo dados do Censo
2017, é o com maior quantitativo de matrículas neste segmento. Dessa forma, este trabalho tem
como objetivo descobrir quais saberes os professores bacharéis do curso de administração de
duas instituições de ensino superior privadas no Rio de Janeiro têm mobilizado no exercício da
docência, partindo da hipótese de que utilizam os conhecimentos que adquiriram ainda como
alunos. Utilizamos a tipologia de saberes defendida por Gauthier et al. (1998) como parâmetro
para a investigação e análise dos dados coletados. Esta investigação é de natureza qualitativa e
tomamos como parte do processo a coleta de dados por meio de 7 entrevistas semiestruturadas,
além do preenchimento de formulários pelos mesmos docentes do curso de Administração de
duas diferentes instituições de ensino superior privadas. A partir da análise, foi possível
constatar: uma influência pela maioria dos entrevistados, da atuação de alguns professores
durante sua trajetória educacional; que a falta de uma formação inicial tem sido, em parte,
suprida com os conhecimentos que estes docentes adquiriram ainda como alunos, por meio de
uma influência modeladora, confirmando nossa hipótese inicial; a mobilização de alguns saberes
como o disciplinar, o curricular, o experiencial e o da tradição pedagógica, como os mais
mobilizados pelos docentes do curso de administração, constatando ainda o saber disciplinar
como o considerado, pelos entrevistados, como o mais importante para o exercício da atividade
docente, mas não suficiente.
Palavras-chave: Ensino Superior. Docência no ensino superior. Saberes docentes. Docência em
Administração.

ABSTRACT
Quintanilha, William Macedo. Higher education and teaching knowledge in courses of
Administration of Rio de Janeiro: what do teachers say? 2019. 109fls. Dissertation (Master in
Education) - Post-Graduation Program, Estácio de Sá University, Rio de Janeiro, 2019.

With a strong growth in recent decades, driven by strong public policies, higher
education has significantly increased the number of enrollments and number of private higher
education institutions. Thus, to support the demand for a large number of bachelors in their
fields of action, the notion of pedagogical semideuter is a short-lived task. The evaluation of the
degree of higher degree of administration, which the second date of Census 2017, and the
quantified quantifier of matriences this in the global article. Thus, this paper aims to bring
together the teachers of the higher education course of higher education institutions in Rio de
Janeiro. We used a typology of knowledge defended by Gauthier et al. (1998) as a parameter for
the investigation and analysis of the data collected. This study is an informatization and
production of data the process of collegation of data of semi-made in the schools of superior
schools. From the analysis, it was possible to verify: a change in the majority of the
interviewees, of the performance of some teachers in their educational trajectory; for the first
format as in the knowledge of the initial formers in the knowledge of the formation has not the
students, in the knowledge of human behaviorists, confirming our initial company; the
mobilization of some knowledge such as disciplinary, curricular, experience and pedagogic
learning, such as those most mobilized by the teachers of the course of administration, as well as
the disciplinary as the most important, interviewees, as the most important for the exercise of the
activity teacher, but not enough.
Keywords: Higher Education. Teaching in higher education. Teacher knowledge. Teaching in
Administration.
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INTRODUÇÃO
O ensino superior apresentou um grande crescimento nas últimas décadas, a partir de
uma expansão impulsionada por fortes políticas privatistas iniciadas na década de 1990, em que
foi possível observar um grande aumento no número de Instituições de Ensino Superior (IES)
privadas (SHIROMA; MORAES; EVANGELISTA, 2007). Para Paula (2017) o caminho para
tal expansão foi asfaltado pela Lei 9394 de 20 de dezembro de 1996, a Lei de Diretrizes e Bases
da Educação Nacional (LDBEN) (BRASIL, 1996), dando o respaldo necessário para o processo
de privatização e desencadeando uma série de transformações alinhadas ao modelo ideológico
capitalista.
A promulgação da LDBEN/96 trouxe, dentre outras possibilidades, o reconhecimento da
possibilidade de lucro pelas Instituições de Ensino Superior, abrindo caminho para regulações
que deram uma significativa contribuição para a aceleração desse processo de expansão das IES
privadas.
Assim, vale destacar que o favorecimento da expansão do ensino superior teve seu início
ainda no período da ditadura militar, mas foi na década de 1990 que tal crescimento se deu de
forma mais latente (MANCEBO; ARAÚJO DO VALE; BARBOSA MARTINS, 2015). Uma
comparação entre os dados dos censos da educação superior referentes às matrículas nos anos de
1995 e 2017 evidencia a participação de políticas de acesso neste processo de expansão,
contribuindo para um salto quantitativo que se em 1995 havia 1.759.703 matrículas registradas,
em 2017 esse número passou para 8.286.663, apresentando um crescimento da ordem de
370,91% no espaço de tempo de quase vinte e dois anos, conforme os dados do censo 2017
(BRASIL, 2018).
Em relação ao quantitativo de IES frente a este quantitativo de matrículas, o censo de
2017 (BRASIL, 2018) nos mostra que o ensino superior conta com 2.448 unidades, sendo 2.152
destas de iniciativa privada, respondendo por 87,9% do total, atendendo, portanto, a maior parte
desta demanda, enquanto somente 296 instituições são públicas, respondendo por 12,13% das
IES.
Para Cunha (2004), a estratégia de incentivo à iniciativa privada culminou neste cenário
para o ensino superior, cuja dimensão quantitativa alcançou números muito expressivos, um
crescimento que não foi acompanhado de uma formação docente em condições de atender tão
grande crescimento.
O curso superior de Administração, por sua vez, conforme o Censo da educação 2017
(BRASIL, 2018), é o curso com o maior número de matrículas no ensino superior. Os
professores desses cursos são bacharéis, sem uma formação específica para o ensino superior e
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têm atuado nas salas de aula sem uma formação pedagógica inicial. Estes profissionais
geralmente são valorizados pelas IES particulares por suas experiências, especializações e por se
destacarem em suas áreas de atuação.
A omissão por parte da LDBEN/96 em relação à exigência de uma formação específica
para atuação docente no ensino superior, limitando-se apenas a um preparo, conforme o
estabelecido em seu artigo 661, (BRASIL, 1996), indica a superficialidade com que é tratada a
formação docente para este segmento.
A discussão a respeito de uma formação específica para este nível de ensino tem como
objetivo eliminar uma fragilidade destacada por Gauthier et al. (1998) e também por Tardif
(2002) ao tratarem sobre o saber experiencial discutindo que os professores não sabem justificar
de forma fundamentada suas ações, apresentando um estado de ausência ou limitado
conhecimento pedagógico que tem favorecido um estado de degradação do processo de
profissionalização, principalmente, por se negligenciar um conhecimento teoricamente
fundamentado.
Mesmo apresentando os professores uma larga experiência e anos de estudo em suas
áreas específicas, o despreparo e o desconhecimento científico sobre o processo de ensino têm
dominado a sala de aula, dificultando a formação de profissionais competentes e atentos às
exigências do mundo atual, comprometidos com um senso de justiça social e profunda
identidade com a cidadania democrática, pois para contribuir com tal formação se exige muito
mais desses professores do que repassar os conteúdos de sua área de especialização, uma vez que
requer, a priori, um alicerce teórico estruturado por uma formação específica (PIMENTA, 2007;
PIMENTA; ALMEIDA, 2011).
Nesse sentido, a atividade profissional característica do docente que é o ensino, não se
limita a uma transmissão de conteúdos, ao contrário disso, exige o entendimento por parte deste
de toda complexidade que envolve sua atividade, os saberes e o correto emprego destes,
conforme destacado por Cruz (2017, p. 674)
[...] ensinar requer uma variada e complexa articulação de saberes passíveis de
diversas formalizações teórico-científicas, científico-didáticas e pedagógicas.
Esses conhecimentos são requeridos porque na atividade docente há inúmeros
fatores implicados, por exemplo, a forma como o professor compreende e
analisa as suas práticas educativas, articula diferentes saberes no seu ato de
ensinar e age diante do inesperado e do desconhecido.

Desse modo, a presente pesquisa focará nessa articulação dos saberes docentes,
destacando a importância de uma formação que favoreça a estruturação deste alicerce teórico-

O texto do referido artigo diz o seguinte: “preparação para o exercício do magistério superior far-se-á
em nível de pós-graduação, prioritariamente em programas de mestrado e doutorado” (BRASIL, 1996).
1
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científico, científico-didático e pedagógico como abordado por Cruz (2017) e, ainda, que
possibilite a formalização e a articulação dos saberes docentes para a atuação docente no ensino
superior.
Essa tão expressiva expansão constatada em números, sejam se referindo ao quantitativo
de matrículas ou ao quantitativo de IES e a necessidade de professores para o atendimento dessa
demanda nos motivou a entender como tem ocorrido a mobilização dos saberes docentes no
curso de graduação de duas IES privadas no Rio de Janeiro, diante deste cenário de expansão e
improviso apontado por nosso referencial teórico.
Como objetivo geral, buscamos, portanto, descobrir quais saberes os professores
bacharéis têm mobilizado no exercício da docência, partindo da hipótese de que utilizam os
conhecimentos que adquiriram ainda como alunos. Buscaremos ainda responder às questões de
estudo elencadas a seguir:
a) Quais os saberes mobilizados pelos professores bacharéis do curso de administração?
b) Dos saberes identificados, qual o apontado como o de maior valor para o exercício
docente?
c) Como tem sido a relação destes docentes com a pedagogia?
Assim, vale ressaltar que as discussões sobre os saberes docentes surgiram na década de
1980 impulsionada por um grande movimento de profissionalização nos Estados Unidos. Para
Tardif (2000), esse movimento de profissionalização do ensino e da formação para o ensino
constituiu um horizonte comum no cenário internacional para o qual convergiram as ações
políticas da área da educação, as reformas das instituições educativas e as novas ideologias da
formação e do ensino. Um marco para as pesquisas que se aprofundaram no tema devido à sua
importante contribuição para o processo de profissionalização dos professores.
Essas pesquisas têm buscado a formalização dos saberes necessários à execução das
tarefas relacionadas ao exercício profissional docente. Dessa maneira, Gauthier et al.(1998, p.20)
nos diz que “uma das condições essenciais a toda profissão é a formalização dos saberes
necessários à execução das tarefas que lhe são próprias” o que de fato é percebido no mundo do
trabalho, onde, segundo Tardif (2000), o que distingue as profissões das outras ocupações é, em
grande parte, a natureza dos conhecimentos que estão em jogo.
Nos últimos anos, portanto, as pesquisas acadêmicas têm dado uma atenção especial às
discussões sobre a contribuição destes saberes docentes para a formação de professores. Alguns
autores são referências e têm se destacado com seus estudos em relação ao tema como por
exemplo, podemos citar Gauthier et al. (1998), Tardif (2002) e Shulman (1986). Shulman ópta
pela não utilização do termo saberes, e seus estudos são mais direcionados ao conhecimento
pedagógico da matéria, para o tratamento dado ao conteúdo específico de uma área de
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conhecimento e sua transformação a partir do conhecimento do professor em um conhecimento
de ensino. Nesta pesquisa, utilizamos como base para análise dos saberes docentes a tipologia de
saberes defendida por Gauthier et al. (1998) e suas concepções sobre o tema como parâmetros
norteadores para nossa investigação.
Anterior ao movimento de profissionalização, em meados de 1970, havia muitas
pesquisas sobre o ensino que, em grande parte, eram do tipo processo-produto. Essas pesquisas
foram substituindo as pesquisas de observação da sala de aula ao longo dos anos. Seu início se
deu timidamente com um trabalho de pesquisa sobre a eficiência do ensino nessa perspectiva
processo-produto, analisando a relação entre os comportamentos do professor (processo) e a
aprendizagem do aluno (produto). O objetivo dessas pesquisas, segundo Gauthier et al. (1998),
era pôr em evidência alguns comportamentos do professor que eram considerados estáveis e que
podiam efetivamente contribuir para a melhora do rendimento dos alunos.
Contudo, mesmo com um grande crescimento no quantitativo de pesquisas sobre o
ensino na década de 1970, principalmente as do tipo processo-produto, não foi possível resolver
todos os problemas do sistema educacional americano. A insatisfação em relação a este sistema
de ensino por parte dos cidadãos vinha de longe, e foi com a publicação do polêmico e
provocador relatório da National Commission on excellence in Education (NECC), “A Nationat
Risk: The Imperative For Education Reform”, que tudo se complicou, agravando o
ressentimento da população contra o sistema educacional (GAUTHIER et al.,1998).
Dessa forma, os autores do relatório ressaltavam que a nação americana se encontrava
em perigo, pois sua incontestável superioridade nos setores do comércio, da indústria, da ciência
e da inovação tecnológica estava sendo alcançada por muitos países concorrentes. Para Gauthier
et al. (1998) era forte o sentimento entre os cidadãos de que, embora a história do ensino
americano fosse motivo de orgulho por sua grande contribuição aos Estados Unidos e ao seu
povo, as bases educacionais da sociedade americana se encontravam sendo desgastadas por uma
onda de mediocridade que ameaça o futuro da nação e do povo. Os relatores não tinham dúvida
de que a perda da supremacia econômica mundial dos americanos para o Japão naquele
momento, constituía uma ameaça direta à liderança política internacional dos Estados Unidos. E,
como um agravante para o momento, os sérios problemas internos como o desemprego, os
conflitos sociais, a pobreza e uma criminalidade elevada eram vistos como consequências
imediatas de um sistema de educação à beira do naufrágio (GAUTHIER et al., 1998).
Sendo assim, de um grupo composto por representantes de uma centena de universidades
de pesquisa − o Holmes Group − surgiram as propostas mais consistentes para o enfrentamento
do problema e elas apontavam para a necessidade de desenvolver um repertório de
conhecimentos específicos ao ensino. “Se a educação vai mal, denunciam eles, isso, de uma
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certa maneira, está relacionado com aqueles que ensinam e que carecem de saberes profissionais
fundamentais; é preciso, portanto, melhorar a formação dos futuros professores e profissionalizar
muito mais o magistério” (GAUTHIER et al., 1998, p. 58).
Shulman (2014) explica que esta afirmação de que o ensino merece status profissional é
baseada na premissa de que os padrões pelos quais a educação e o desempenho dos professores
devem ser julgados e podem ser elevados e mais claramente articulados. Este autor, ao discutir a
base de conhecimentos proposta pelo Grupo Holmes, nos diz que tal repertório ou como também
chamado, base de conhecimentos, seria um agregado codificado e codificável de conhecimento,
habilidades, compreensão e tecnologias, de ética e disposição, de responsabilidade coletiva,
assim como um meio de representá-lo e comunicá-lo. Segundo Shulman (2014), os relatores do
Grupo Holmes afirmaram que a base de conhecimento está crescendo e que ela deveria ser
também a base da formação de professores.
No Brasil, a discussão sobre os saberes docentes é um tanto recente, principalmente aos
saberes docentes relacionados ao ensino superior. É a partir da década de 1990 que se inicia a
busca por novos enfoques para compreender estes saberes produzidos e mobilizados durante o
exercício docente no cenário nacional, assim como a sua relação com o ensino. Deste ponto em
diante a discussão sobre saberes e a compreensão da prática pedagógica do professor, como
mobilizadora de saberes profissionais e como conhecimento primordial e norteador no cenário
do ensino tem caminhado de forma conjunta e tem sido a direção indicada pelas pesquisas em
nosso país (NUNES, 2001).
Para Silva (2018), a docência no ensino superior, foco desta pesquisa, é um vasto campo
em construção e são inúmeras as lacunas existentes em relação à atuação e formação do
professor para esse nível de ensino. Dentre essas lacunas ela dá um destaque à ausência de uma
formação profissional específica e os saberes relacionados à prática docente para o ensino
superior.
Assim, algumas lacunas, principalmente as relacionadas à compreensão dos saberes
docentes mobilizados no ensino superior têm sido objeto de estudos de alguns pesquisadores,
como Santos (2006), ao discutir a mobilização dos saberes experienciais na prática docente;
Campelo (2011) discutindo sobre os saberes docentes construídos pelos professores e as práticas
de ensino; Bergami (2017) discutindo sobre os saberes docentes nos cursos de graduação das
universidades federais do Estado de Minas Gerais; Farhat discutindo os saberes pedagógicos
docentes nos cursos de pós graduação lato sensu; Milani (2018); e Corrêa (2018) discutindo
sobre os saberes da docência no ensino superior e suas interfaces entre formação e
profissionalização docente.
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Ao mesmo tempo em que se discute a formalização dos saberes e o repertório de
conhecimentos, como um importante passo para profissionalização do professor do ensino
superior no cenário nacional, a constatação por Pimenta, Anastasiou e Cavallet, (2001) de uma
atuação docente neste nível de ensino por professores improvisados, sem formação pedagógica
é algo que tem se levantado como grande obstáculo para o processo de profissionalização.
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1 ENSINO SUPERIOR NO BRASIL: EXPANSÃO E MERCANTILIZAÇÃO

No Brasil, o Ensino Superior surgiu no período colonial. O primeiro estabelecimento de
ensino superior foi fundado pelos jesuítas na Bahia, sede do governo geral, em 1550. Desse
período, até o início do século XIX, o ensino superior teve como principal característica ser
ministrado em estabelecimentos isolados, pois não existiram nem na Colônia nem no Império,
instituições com o status de universidade. Esses estabelecimentos isolados ofereciam cursos em
sua maioria profissionais, especialmente em Direito, Medicina e Engenharia (CUNHA, 2000).
A primeira instituição universitária brasileira, também a primeira a receber o nome de
universidade, foi criada em 1909 na cidade de Manaus, no Estado do Amazonas. Como resultado
da iniciativa de grupos privados, esta universidade ofereceu, ao longo de um bom período
financeiro proporcionado pela exploração da borracha naquela região, cursos de Engenharia,
Direito, Medicina, Farmácia, Odontologia e de formação de Oficiais para a Guarda Nacional.
Entretanto, com o esgotamento da prosperidade econômica na região a universidade encerrou
suas atividades em 1926 em quase sua totalidade, restando apenas a Faculdade de Direito
incorporada em 1962 à recém-criada Universidade Federal do Amazonas (CUNHA, 2000;
MENDONÇA, 2009).
Em 1911, foi criada a Universidade de São Paulo com recursos privados, cujo sócio
esperava recuperar seu investimento com as taxas cobradas dos estudantes. Dessa maneira, a
Universidade oferecia cursos como Direito, Medicina, Odontologia, Farmácia, Comércio e Belas
Artes. Contudo, a partir da criação da faculdade de Medicina por iniciativa do governo do
Estado de São Paulo, que atraiu inúmeros estudantes, ocorreu um esvaziamento da congênere
privada, favorecendo um grave desequilíbrio financeiro e sua consequente dissolução em 1917
(CUNHA, 2000).
Assim, vale destacar que o sistema federativo do país favoreceu o surgimento das
universidades e, em 1912, foi criada, na cidade de Curitiba, capital do Estado do Paraná, a
terceira universidade no Brasil por iniciativa de profissionais locais e com o apoio do governo
estadual. A universidade seguiu oferecendo cursos em Direito, Engenharia, Medicina, Farmácia,
Odontologia e Comércio. Entretanto, uma restrição prevista na legislação quanto à equiparação
de instituições de ensino superior em cidades com menos de 100.000 habitantes pôs um fim ao
projeto da universidade que logo depois foi dissolvida. As faculdades de Medicina, Engenharia e
Direito seguiram como faculdades livres até que em 1950 foram incorporadas à recém-criada
Universidade Federal do Paraná (CUNHA, 2000; MENDONÇA 2009).
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Sendo assim, a primeira instituição de ensino superior do Brasil que assumiu de forma
duradoura o status de universidade foi a Universidade do Rio de Janeiro, criada em 1920 através
do Decreto nº 14.343, de 7 de setembro de 1920, durante o governo do então presidente Epitácio
Pessoa. Embora essa criação já estivesse autorizada desde 1915, conforme Mendonça (2000), a
nova Universidade resultou da reunião das faculdades federais de Medicina e de Engenharia,
descendentes das cátedras criadas em 1808 e 1810 e de uma faculdade de Direito, dando origem
a um modelo de universidade para quase a totalidade das que se seguiram (CUNHA, 2000).
Art. 1º Ficam reunidas, em «Universidade do Rio de Janeiro», a Escola
Politécnica do Rio de Janeiro, a Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro e a
Faculdade de Direito do Rio de Janeiro, dispensada esta da fiscalização
(BRASIL, 1920).

Segundo Mendonça (2000) a reunião em universidade conforme o artigo citado,
resultando na Universidade do Rio de Janeiro, não teve um maior significado cooperativo para
estas faculdades, pois continuaram a funcionar de maneira isolada, sem nenhuma articulação
entre si, a não ser a disputa pelo poder que se estabeleceu entre elas, iniciado a partir daí.
Após 1930, com a revolução que levou Getúlio Vargas ao poder, deu-se início a uma
nova era na História do Brasil, um período que só veio a se encerrar em 1945, quando o
presidente foi deposto por um golpe militar. Foi um período marcado por uma inversão em
relação ao vivenciado na primeira República. Com o presidente Getúlio Vargas no poder,
observou-se uma acentuada e crescente centralização política. Neste período, à frente do
Ministério da Educação e Saúde Pública, criado em 14 de novembro de 1930, estava Francisco
Campos (CUNHA, 2000; FÁVERO, 2006).
Foi então a partir de 1931 que Francisco Campos passou a elaborar e implementar as
reformas de ensino com um cunho comercial, incluindo-se o ensino superior nesse processo.
Tais reformas evidenciavam a preocupação de se desenvolver um ensino mais adequado à
modernização do país, com ênfase na formação da elite e na capacitação para o trabalho.
Caminhando para a execução de seu planejamento, o Governo Federal elaborou um projeto
universitário articulando medidas que se estenderam desde a promulgação do Estatuto das
Universidades Brasileiras, Decreto nº 19.851/31, considerado um dos primeiros marcos
estruturais de regulação legislativa relacionada ao ensino superior, à organização da
Universidade do Rio de Janeiro, Decreto nº 19.852/31 e à criação do Conselho Nacional de
Educação, Decreto-lei nº 19.850/31 (FÁVERO, 2006; ROTHEN, 2008).
Em 1940 foram criadas as faculdades Católicas no Rio de Janeiro, seu reconhecimento
como universidade veio em 1946. Surgia então a primeira universidade privada do país. Ao fim
da Era Vargas, já se somavam cinco instituições universitárias e muitas faculdades isoladas.
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Segundo Cunha (2004) a era Vargas foi muito importante para a expansão do setor privado,
possibilitando a imunidade fiscal para as instituições privadas. (CUNHA, 2004)
Já no início dos anos 1960, as elites brasileiras sofreram com a crise econômica e política
de grandes proporções instalada no país, crise esta que, segundo Fontes (2006 apud SOUZA;
OTRANTO, 2012, p. 3), significou “a ruptura política com o populismo e o aprofundamento das
tendências econômicas preexistentes e forneceu a moldura para algumas transformações
expressivas na sociedade e nos rumos do capitalismo brasileiro”.
Assim, iniciada no dia 1º de abril de 1964, a ditadura militar se instalou no Brasil. Com
duração de 21 anos, deu início à um período de muita turbulência, com prisões e grande
inquietação por parte de muitos segmentos da sociedade. Neste período, foi sancionada a Lei de
Reforma Universitária, Lei 5.540/68, basicamente alicerçada nos interesses do regime
estabelecido. Tal reforma trouxe consigo uma série de medidas que mudaram muitos aspectos da
universidade pública nacional e, ao mostrar-se alinhada à “teoria do capital humano”, tentou
estabelecer uma vinculação da educação com o mercado de trabalho (SOUZA; OTRANTO,
2012).
Anos depois, em meados de 1990, vivemos um momento na história repleto de fortes
políticas privatistas, iniciadas com o governo de Fernando Henrique Cardoso. Tal período foi
considerado como um período especial para a expansão universitária, uma vez que ocorreu um
grande aumento no número de IES privadas (SHIROMA; MORAES; EVANGELISTA, 2007).
Mancebo (2015) nos fala que o tipo de relação estabelecida entre o setor público e o capital
privado foi algo marcante neste período que, segundo a autora, era promíscuo, assumindo
sempre novas e variadas formas para que fossem satisfeitos os interesses de ambas as partes.
Governando o país por dois mandatos, o presidente Fernando Henrique Cardoso, em seu
octênio, apresentou uma política de continuidade administrativa na esfera econômica e na
educação e, tanto o ministro da fazenda, Pedro Malan, como o da educação, Paulo Renato Souza,
permaneceram no cargo pelos oito anos, favorecendo uma ação quase ininterrupta do governo na
realização de seus projetos. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN, nº
9.364/96), promulgada durante este governo, foi de caráter minimalista, tratou superficialmente
da educação superior traçando apenas linhas gerais para o sistema, deixando para uma legislação
complementar o seu detalhamento (SQUISSARDI, 2006).
Nesse período, efetivaram-se uma série de ajustes estruturais e fiscais, bem como
reformas orientadas para o mercado. Ocorreram grandes mudanças, em grande parte, vinculadas
a uma reconfiguração das esferas pública e privada no âmbito estadual (SGUISSARDI, 2006).
Assim, a promulgação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional trouxe,
segundo Cunha (2007), novos elementos a este complicado processo de reformulação do ensino

20

no país. Entres esses elementos tivemos o reconhecimento da possibilidade de lucro pelas
Instituições de Ensino Superior, além das regulações posteriores que deram uma significativa
contribuição para a aceleração do processo de expansão das IES privadas (OLIVEIRA, 2009).
Considerada o marco legal da reforma implantada no país, segundo Chaves (2010), a
LDBEN/96 contribuiu para a liberação da oferta da educação superior pela iniciativa privada,
como podemos perceber em seu artigo 7º:
Art. 7º: O ensino é livre à iniciativa privada, atendidas as seguintes condições: I
- cumprimento das normas gerais da educação nacional e do respectivo sistema
de ensino; II - autorização de funcionamento e avaliação de qualidade pelo
Poder Público; III - capacidade de autofinanciamento, ressalvado o previsto no
art. 213 da Constituição Federal. (BRASIL, 1996 )

No caso da educação superior, a LDBEN também contribuiu para a intensificação da
expansão do setor privado ao admitir a existência. Em seu 20º artigo no item I esta Lei apresenta
a possibilidade de instituições particulares e consequentemente a possibilidade de lucratividade.
As instituições privadas de ensino se enquadrarão nas seguintes categorias:
I - particulares em sentido estrito, assim entendidas as que são instituídas e
mantidas por uma ou mais pessoas físicas ou jurídicas de direito privado [...] (
BRASIL, 1996).

A LDBEN/96 asfaltou os caminhos para a privatização, como podemos ver no artigo
acima citado, dando o respaldo necessário para o processo de privatização, acentuando o
aligeiramento e a fragmentação da formação de nível superior, tudo em prol da expansão,
enquanto que paralelamente a isso o setor público é desmontado (PAULA, 2017).
Como parte de um conjunto de regulações, normas e planos previstas na LDBEN, temos
o Plano Nacional de Educação (PNE) aprovado pela Lei nº 10.172 de janeiro de 2001. Este
plano foi elaborado por uma demanda da LDB constante em seu artigo 9º. Alguns autores como
Mancebo e Leda (2009) ao discutirem sobre a privatização do ensino e sua mercantilização tem
apontado que o PNE representa a inclinação política do governo de Fernando Henrique Cardoso
(FHC) à expansão quantitativa das instituições privadas de ensino superior. Segundo as autoras:
[...] O diagnóstico, as diretrizes, os objetivos e metas do PNE apontam para a
racionalização dos gastos públicos e um incentivo à composição de um sistema
de educação superior diversificado, com instituições que atendam diferentes
demandas e funções. O documento ressalta ainda a importância do setor
privado, que tem um relevante papel a cumprir, além de considerar necessária a
ampliação da margem de liberdade das instituições não universitárias, que,
como se percebe, é a grande preferência do setor privado (MANCEBO; LEDA,
2009).

É importante destacar que a Emenda Constitucional nº 59/2009 mudou a condição do
Plano Nacional de Educação (PNE), que passou de uma disposição transitória da Lei de
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Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei nº 9.394/1996) para uma exigência constitucional
com periodicidade decenal.
Para um melhor entendimento das políticas privatistas discutidas por Shiroma, Moraes e
Evangelista (2007), que atestam essa relação promíscua definida por Mancebo (2015) entre o
setor público e o capital privado, com laços e interesses perceptíveis tanto na LDBN, como nas
demais mais regulações que se seguem e até mesmo no PNE, como discutido por Mancebo e
Leda (2009), percebemos que é necessário situar principalmente a década de 1990 em um
contexto mais amplo.
Sguissardi, (2006) e Barros (2015) abordam essa amplitude ao discutirem que este
contexto foi caracterizado pela inserção subalterna do Brasil à economia global, assumindo um
compromisso com a agenda neoliberal e as ideias disseminadas por organismos multilaterais,
como o Banco Mundial, o Banco Interamericano do Desenvolvimento e a Organização Mundial
do Comércio. Das interferências externas que objetivaram o alinhamento aos interesses
neoliberais veio uma nova concepção de universidade baseada em princípios mercantilistas e
produtivistas. A alternativa privada foi exaltada como a solução mais eficiente para acelerar a
oferta de vagas.
Sendo assim, ao se discutir sobre a expansão universitária é fundamental o entendimento
de que tal expansão do ensino superior, pela via privada, não significou e nem significa a
ausência de um financiamento estatal, pois muitas dessas instituições privado-mercantis gozam
de inúmeras isenções, sejam fiscais e até previdenciárias, sendo então favorecidas do ponto de
vista patrimonial e da ampliação de sua liquidez. Tal relação de promiscuidade, como definido
por Mancebo (2015), tem se estabelecido por meio de iniciativas como o Programa Universidade
para Todos (PROUNI) e o Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior (FIES).
Com toda uma política privatista, chegamos ao censo 2017 do INEP com um aumento de
214,61% no número de instituições privadas em relação ao quantitativo existente em 1995,
enquanto que em relação IES públicas o crescimento foi de 40,95% nesses quase 22 anos. Um
crescimento enorme das IES privadas em relação às IES públicas, como podemos visualizar no
Quadro 1 e no Gráfico 1 que se seguem:
Quadro 1. Número de IES em 1995 e em 2018
Número de Instituições de Ensino Superior nos anos de 1995/2018

ano 1995
ano 2018

Públicas
210
296
Fonte: INEP censo 1995 e censo 2017.

Privadas
684
2152
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Gráfico 1. Número de IES em 1995 e em 2018

Fonte: INEP censo 1995 e censo 2017.

Os dados acima confirmam que foi a partir da década de 1990 que o ensino superior
cresceu de forma contínua. Se tomarmos os dados referentes às matrículas de 1995, por
exemplo, teremos o quantitativo de 1.759.703, e em 2017 um quantitativo de 8.286.663,
apresentando um crescimento na faixa de 370,91%, em um espaço de tempo de vinte e dois
anos, conforme os dados do censo 2017 (BRASIL, 2018), apresentados nos quadros que se
seguem. Um aumento que, segundo a literatura abordada até aqui, evidencia, sobretudo, a
expansão desenfreada como parte do cenário de mercantilização da educação superior.
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Quadro 2. Quantitativo de matrículas no ensino superior
Censo da Educação Superior 2017
Número de Matrículas segundo a Categoria Administrativa das IES – 2017
Total Geral

Universidades

Centros Universitários

Faculdades

IF e CEFET

Total

Total

Total

Total

Total

8.286.663

4.439.917

1.594.364

2.070.197

182.185

2.045.356

1.720.110

18.712

124.349

182.185

Federal

1.306.351

1.120.804

-

3.362

182.185

Estadual

641.865

563.636

1.076

77.153

-

Municipal

97.140

35.670

17.636

43.834

-

6.241.307

2.719.807

1.575.652

1.945.848

-

Matrículas / Categoria
Administrativa
Matrículas
Pública

Privada

Fonte: INEP - Censo da Educação Superior – 2017

Em relação ao quantitativo de IES frente a este quantitativo de matrículas, o censo 2017
(BRASIL, 2018), nos mostra que o ensino superior conta com 2.448 IES, dentre as quais 2.152
privadas respondendo por 87,9% do total das IES, e 296 públicas, respondendo por 12,13% das
IES. Podemos perceber um quantitativo expressivo de matrículas sendo absorvido pelas IES
privadas em centros universitários e faculdades que de acordo com o Decreto nº 5.773/06,
atendem apenas o ensino, cabendo às universidades a indissociabilidade das atividades de
ensino, pesquisa e extensão.
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Quadro 3. Quantitativo de Instituições de Ensino Superior 2017
Censo da Educação Superior 2017
Número de Instituições de Educação Superior, por Organização Acadêmica, e a
Categoria Administrativa das IES – 2017
Unidade da Federação /
Categoria Administrativa
Brasil
Pública

Total Geral

Universidades

Centros Universitários

Faculdades

IF e CEFET

Total

Total

Total

Total

2.448

199

189

2.020

Total
40

296

106

8

142

40

Federal

109

63

-

6

40

Estadual

124

39

1

84

Municipal
Privada

Instituições

63

4

7

52

2.152

93

181

1.878

Fonte: INEP - Censo da Educação Superior – 2017.

O Decreto Nº 9.235, de 15 de dezembro de 2017, art. 15º, § 1º, prevê que as instituições
privadas devem ser credenciadas originalmente como faculdades, mas suas permanências nessas
categorias podem indicar uma estratégia empresarial. Conforme os dados do Quadro 3 acima,
um considerável número de IES privadas como Centro Universitários e Faculdades,
correspondendo a 56,42% pode indicar a preferência por uma prestação de serviço de ensino
desvinculada da pesquisa. Tal preferência pela permanência nessas categorias administrativas
pode ser confirmada se compararmos aos dados do Censo 2007, que apresentava 86
Universidades Privadas, 119 Centro Universitários Privados e 1.811 Faculdades Privadas, que
apresentou um crescimento bem pequeno no quantitativo de universidades (BRASIL, 2018).
A utilização de estratégias empresariais tem sido muito utilizada por parte dos grandes
grupos de ensino e tem se intensificado nos últimos anos, o que, segundo Bianchetti e Sguissardi
(2017), não estaria mais ligado à expansão do número de IES, como nos anos anteriores, mas a
um processo de concentração e fortalecimento patrimonial e de receita, um fenômeno
denominado pelos autores como “oligopolização”, em que pouco mais do que uma dezena de
grandes grupos empresariais do mercado educacional detêm mais do que um terço do total de
matrículas inscritas em cerca de 1.900 instituições privadas.
Nesse sentido, podemos observar que o nosso sistema de educação superior é constituído,
em sua maioria, de faculdades privadas, com viés mercantil, de qualidade questionável, que se
dedicam fundamentalmente ao ensino e não realizam pesquisa nem extensão de forma
sistemática. Assim, o Brasil continua sendo um dos países mais privatizados e mercantilizados
da América Latina no que se refere ao ensino superior. Fato é que o poder influenciador deste
cenário neoliberal e privatista em que hoje estão postas as Instituições de Ensino Superior tem
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contribuído para a sua descaracterização. Desvalorizadas como um bem cultural, as
universidades têm sido tratadas como um bem econômico, cujo intuito é o de atender quase que
exclusivamente às necessidades do mercado de trabalho, seguindo assim seu caminho de forma
limitada (ISAIA, 2006).
1.1 EM BUSCA DO LUCRO NO MERCADO DO ENSINO SUPERIOR
Ao afinal do século XX, o ensino superior tornou-se uma mercadoria em países centrais e
periféricos e um diagnóstico neoliberal identificou entre as principais causas do fracasso da
economia do Estado do Bem-estar, sua crescente falta de competitividade e isso inclui a
educação superior, pois é compreendida como importante para a economia moderna, mas que
necessitaria passar por um choque de competitividade como forma de tratamento neoliberal em
busca de sua restruturação (OLIVEIRA, 2009; MANCEBO, 2015).
Em nosso país, o surgimento de um sistema empresarial na educação não é novo,
No Brasil, o processo de desenvolvimento de um setor empresarial na educação
é antigo, remontando, pelo menos, ao período da ditadura militar. Entretanto,
isso era dissimulado, pois a legislação proibia que as instituições de ensino,
“pela sua natureza”, dessem lucro. Apenas com a promulgação da Constituição
de 1988 é que se explicitou a possibilidade de existência de escolas com fins
lucrativos. A posterior regulamentação desse dispositivo na Lei de Diretrizes e
Bases e na legislação complementar acelerou o seu crescimento (OLIVEIRA,
2009, p. 741).

Bianchetti, e Sguissardi (2017) criticam esse processo de mercantilização nomeando-o
como “commoditycidade”, englobando tudo referente à educação superior, incluindo as próprias
instituições, que tem se transformado em mercadoria vivendo uma submissão ao mercado.
Nesse contexto, dentre as diversas alterações adotadas no ensino superior brasileiro neste
período pós-LDBEN/96, destaca-se a abertura de capital destas IES na bolsa de valores com a
primeira negociação em 2007, além da formação de oligopólios com a criação de redes de
empresas por meio da compra ou fusão de IES privadas no país, algo que tem chamado a
atenção de diferentes públicos, principalmente de investidores (CHAVES, 2010).
Um dado interessante, oriundo das pesquisas de Bianchetti e Sguissardi (2017), é que ao
final de 1999, após a edição do Decreto nº 2.306 que autorizou a abertura de capital das
empresas educacionais, inúmeras instituições de educação superior do país já haviam
conseguido aval do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE) para se
transformarem de organizações/instituições sem fins lucrativos em organizações /instituições
com fins lucrativos ou privado-mercantis, um enorme movimento em busca de investidores e,
consequentemente, de recursos.
Oliveira (2009) ressalta que, ao ser identificada pelo mercado a possibilidade de uma
rápida expansão da educação superior privada, a atenção dos fundos de investimentos voltou-se
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para essa área. A partir daí, foram constituídos os primeiros fundos direcionados
especificamente para os negócios na área da educação, com grandes recursos para investimento.
Esses fundos seguiram com condições de injetar altas quantias em empresas educacionais, ao
mesmo tempo em que empreenderam e induziram processos de reestruturação de instituições
privadas por meio da redução de custos, de racionalização administrativa, com uma espécie de
“profissionalização” da gestão das instituições de ensino, em uma perspectiva empresarial
fundamentada e voltada para a maximização de lucros.
Esses grandes grupos empresariais considerados gigantes da educação têm aberto seus
capitais na bolsa de valores possibilitando seu crescimento, como temos visto até aqui. Porém,
os lucros exorbitantes e a sua atratividade no mercado de ações não têm nenhuma relação com a
qualidade de ensino, uma vez que o objetivo maior desses grupos empresariais é o lucro. Esse
“novo” modelo organizacional é movido pela ideologia do valor econômico e do marketing,
fundamentando-se em princípios neoliberais como flexibilidade, racionalidade, produtividade e
competitividade, transformando a educação superior em negócio altamente lucrativo (CHAVES,
2010).
Bianchetti, e Sguissardi (2017),ao discutirem o tema, ressaltam que hoje a radicalização
da mercadorização na educação superior é bem evidente, não só na geração dos monopólios e
oligopólios com suas ações cotadas na bolsa, mas na decisão estratégica bem comum entre essas
empresas comerciais em uma busca incessante por lucratividade com a compra e venda de um
produto chamado educação, ao ponto de transformar este “produto” em mercadoria/commodity,
levando ao paroxismo a expressão “mercantilização da educação”.
Este autores, Bianchetti, e Sguissardi (2017), afirmam que o Estado, deixando de lado
sua responsabilidade pública para com o bem público e o direito público ─ que é a educação ─,
autoatribuindo-se o papel de mediador, regulador de sua atividade-fim, a formação cultural e
humanística desinteressada foi perdendo espaço, restando de forma mais evidente um ensino
superior com um caráter utilitário e imediatista, destituído do caráter formativo que deveria ter.
“A perda para as instituições públicas, gratuitas, laicas e universais, para a educação, para a
cidadania são imensas. Quando a educação se torna uma mercadoria, a baixa qualidade
formativa não somente é prioridade como passa a ser uma necessidade. Afinal, quanto maior é o
exército de analfabetos funcionais, maiores serão as chances de oferecer serviços em forma de
cursos fast food.” (BIANCHETTI; SGUISSARDI, 2017, p. 105).
Oliveira (2009) discute a baixa qualidade no ensino superior favorecida por modelos de
gestão empresarial aplicados nas empresas educacionais, criticando inclusive o modelo de gestão
educacional desenvolvido pela Hoper Consultoria Acadêmica que prometia uma redução de
custos da atividade-fim de uma instituição de ensino, com base na utilização de 20% da carga
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horária do curso com atividades não presenciais. Tal modelo dizia se utilizar de uma
metodologia interdisciplinar, prometendo proporcionar uma economia em maior escala do que a
obtida com a substituição de disciplinas, mas que na verdade não passa de um ajuntamento de
classes para atividades de estudo.
Para Bianchetti, e Sguissardi (2017), a perspectiva pragmática e utilitária da educação
superior como consequência de sua colocação no altar do mercado acaba determinando o fazer
da própria instituição, uma vez que o aluno-cliente chega à universidade negociando o seu tempo
e dinheiro para se formar um profissional. Porém, com a realidade mutante, a informação a ser
passada para aplicação imediata assume a primazia em relação ao conhecimento a ser construído
e que, em vez de ser descartável como é o seu estado, deveria subsidiar o aluno por toda a sua
vida. Segundo os autores, verifica-se uma situação na qual um professor ad hoc, determinado
para executar determinada tarefa, mais tutor do que educador preparando um profissional ad
hoc, que também será limitado a executar determinada tarefa.
Para Oliveira (2009), o repetir da afirmação de que educação não é mercadoria é mais a
expressão de um desejo ou de uma bandeira de luta do que algo que se espelhe na realidade.
Para o autor, reduzir o sentido social da educação aos interesses do lucro representa tanto o
empobrecimento do conceito de educação, como do seu sentido para a coesão e viabilidade das
sociedades.
Nesse sentido, ao contrário do que temos visto, os objetivos esperados para as IES devem
ser claros e comprometidos para com a formação social, para com a produção e a disseminação
do conhecimento, mantendo com a cultura uma relação intrínseca capaz de se manifestar com a
reflexão que foge aos moldes do compromisso imediatamente definido pelas pressões de
demanda e de consumo (SILVA, 2001).
Como peças-chave nesse cenário do ensino superior, encontramos os docentes,
principalmente aqueles sem uma formação pedagógica inicial como é o caso dos bacharéis. Estes
profissionais geralmente chegam por convite ou processo seletivo às salas de aula, mas com
concepções muito próximas e superficiais quanto ao que seja o ensino, acreditando muitas vezes
que seus currículos, experiências e competências em seus postos de trabalho são suficientes para
conduzir sua atuação docente e lidar com as demandas neste segmento de ensino.
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2 A DOCÊNCIA NO ENSINO SUPERIOR NO BRASIL

Caminhando em direção ao nosso objetivo de descobrir quais saberes os professores
bacharéis têm mobilizado no exercício da docência, achamos pertinente trazer para a discussão a
formação docente para este nível de ensino, tendo em vista sua contribuição na estruturação de
tais saberes.
Ao olharmos para a docência no ensino superior hoje, não podemos deixar de considerar
a história da docência em si, uma vez que muitas práticas docentes nas salas de aula nos
reportam para um passado longínquo. Cunha (2018), ao discutir a docência no ensino superior
destaca pontos interessantes como quando a educação escolar era o único espaço reconhecido
oficialmente para que se desenvolvesse o processo de socialização do conhecimento produzido,
o que caracterizava o professor era a sua condição intelectual e algumas habilidades referentes à
comunicação com seus estudantes, que propiciavam transmitir informações aos mais novos. A
base da formação e do desempenho docente era constituída pelo domínio completo de um campo
do saber. Se a educação escolarizada era tida como guardiã da cultura e da responsabilidade da
transmissão do conhecimento e dos valores sociais, o que se esperava do professor era que o
mesmo fosse o referente da verdade (CUNHA, 2018).
Neste cenário, a dúvida não tinha valor para o processo de aprendizagem. A certeza era
balizadora para a qualidade do ensino e da aprendizagem, enquanto se punia a dúvida. O grande
mestre era aquele que detinha o melhor e mais amplo conhecimento sobre seu campo de estudo e
o melhor aluno tinha como aliadas, as suas respostas. Quanto mais este aluno se aproximava das
melhores fontes, mais destaque conseguia em relação aos demais. Eram considerados como
melhores fontes, a palavra do professor ou o teor dos livros didáticos, e o parâmetro que definia
o sucesso do ensino era a fidedignidade entre a fonte e o receptor. De acordo com Cunha (2018),
nada era mais constrangedor para um professor, neste tempo, do que ser pego em dúvida, sem
uma resposta para o aluno. Uma situação que abalava sua autoridade que, por sua vez, era
alicerçada no seu caráter de dominador da classe. Vivemos uma docência que está arraigada na
cultura do país, com centenas de anos de pensamento da ciência positiva acompanhando a
condição de institucionalização universal da escolarização nos diversos níveis. Entretanto, ainda
se vive com práticas cotidianas que confirmam essa realidade com aulas expositivas com uma
única metodologia de ensino, punição objetiva ou simbólica de todas as manifestações que
discordem da palavra do professor ou o confrontem (CUNHA, 2018).
Traços de um passado que apontam para a necessidade de um maior cuidado na formação
dos professores no país. A docência no ensino superior possui suas particularidades, Cruz (2017)
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na discussão sobre o ensino superior, destaca alguns traços que contextualizam a docência neste
nível de ensino. O primeiro refere-se ao fato de que o ensino superior ao ter como objetivo, no
país, a formação para diferentes carreiras com formações específicas nas aréas de atuação, o
conhecimento pedagógico para o exercício docente tem sido colocado em uma posição
subalterna. Um segundo traço contextual é a ausência de uma legislação específica para este
nível de ensino. Em contrapartida, o terceiro traço relaciona-se à dúvida de como se tornar um
professor no ensino superior, quando a socialização do mesmo tem ocorrido de forma intuitiva,
replicadora do que seus mestres faziam e de suas experiências como aluno (CRUZ, 2017).
Assim, os traços apresentados por Cruz (2017) revelam um cenário de descaso para o
com o ensino superior, principalmente para com docência e sua formação, um cenário que tem
negligenciado o conhecimento pedagógico para a atuação docente, em prol de uma valorização
da experiência e do conhecimento específico profissional. Sobre este profisionais que assumem a
docência nas salas de aula, Cunha, (2018) discute que estes professores práticos, possuem
saberes até inovadores, mas não se tratam, estes, de saberes profissionais docentes; e na
perspectiva de alguns autores, como Gauthier et al. (1998) e Tardif (2002), tais professores não
sabem justificar fundamentadamente por que se faz isto ou aquilo durante a atividade do ensino,
e o seu estado de ausência de conhecimento pedagógico-científico tem conduzido a profissão
para um estado de fragilidade ao negligenciar em suas ações, um conhecimento que lhe é
específico e teoricamente fundamentado. Para cunha (2018) o tratamento de tal fragilidade se
resolve com o entendimento de que não basta saber fazer, tem que se compreender teoricamente
por que se faz e as consequências de suas ações como docentes.
Cruz (2017) ao contextualizar o ensino superior, destaca traços, ou marcas de um ensino
superior colocado sob o jugo de um modelo ideológico neoliberal propagado pelo Banco
Mundial, Organização Mundial do Comércio e demais agências, que já há algum tempo vem
exercendo fortes influências em nosso país, influências estas que, a partir de 1995, tornaram-se
mais substanciais por meio de políticas governamentais que incluíram o campo da educação.
Para Cunha (2004), a Lei nº 9.394/96 de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN/96),
promulgada neste período, aponta para uma direção favorável às exigências do mundo produtivo
nos moldes capitalistas.
Vale destacar, portanto, que uma preocupação com o ensino superior emergiu fortemente
nesse período. Essas agências internacionais, expressando a ideologia dominante no mundo
globalizado, dedicaram especial atenção à relação educação e desenvolvimento econômico, com
visível desvantagem para os países dependentes. Neste contexto da expansão do ensino superior
brasileiro, as políticas governamentais favoreceram a iniciativa privada, e com esse
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favorecimento veio a ampliação significativa do número de universidades, centros universitários
e faculdades isoladas (CUNHA, 2004).
De cerca de 20 mil estudantes matriculados nos cursos de engenharia, medicina e direito
no ano de 1931 em duas ou três universidades e em um número indeterminado de faculdades
isoladas, chegamos ao censo 2017 com 8.286.663 de estudantes matriculados em 2.448 IES de
todo o país. Tais matrículas estão subdivididas de acordo com a categoria administrativa,
conforme representado a seguir:
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Gráfico 2. Número de Matrículas por Categoria Administrativa

Fonte: Censo – (BRASIL, 2018).

Segundo Cunha (2004), a estratégia de incentivo à iniciativa privada culminou neste
cenário para o ensino superior, cuja dimensão quantitativa alcançou números muito expressivos,
um crescimento que não foi acompanhado por uma formação docente em condições de atender
tão expressivo crescimento.
Assim, uma preocupação com a formação de professores universitários juntamente com
uma inovação didática cresce nos meios educativos, o que é fácil de se constatar tendo em vista
o aumento progressivo de congressos, reuniões, seminários e atividades relacionadas ao tema
neste período. Uma explicação para essa preocupação é a expansão quantitativa da educação
superior e o consequente aumento do número de docentes que, em sua maioria, são
improvisados, sem formação pedagógica e não preparados para desenvolver a função de
pesquisadores (PIMENTA; ANASTASIOU; CAVALLET, 2002).
Com isso, o crescente número de profissionais não qualificados que atuam na docência
universitária tem sido uma preocupação já instalada tanto no panorama nacional como no
internacional, colocando em xeque os resultados esperados com o ensino de graduação. Tal
inexistência de processos formativos específicos para a docência superior é explicada pela
prevalência de uma atuação docente voltada ao saber fazer ou ao saber de sua área de atuação
nos graus stricto sensu e uma formação inicial de educadores limitada à Educação Básica
(BOLZAN, 2008; PIMENTA; ANASTASIOU, 2014).
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Com a promulgação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN/96),
uma grande reforma no campo educacional foi iniciada, contudo, a formação docente para o
ensino superior foi, mais uma vez, tratada de forma superficial.
Isso porque tal lei revogou, entre outras, a Lei nº 5.540/68 em quase sua totalidade.
Embora em seu artigo 43, a LDBEN/96 ressalta a contribuição do Ensino Superior nas mais
diferentes áreas do conhecimento humano como parte de suas finalidades.
I - estimular a criação cultural e o desenvolvimento do espírito científico e do
pensamento reflexivo; II- formar diplomados nas diferentes áreas de
conhecimento, aptos para a inserção em setores profissionais e para a
participação no desenvolvimento da sociedade brasileira, e colaborar na sua
formação contínua; III - incentivar o trabalho de pesquisa e investigação
científica, visando o desenvolvimento da ciência e da tecnologia e da criação e
difusão da cultura, e, desse modo, desenvolver o entendimento do homem e do
meio em que vive; IV - promover a divulgação de conhecimentos culturais,
científicos e técnicos que constituem patrimônio da humanidade e comunicar o
saber através do ensino, de publicações ou de outras formas de comunicação
[...] (BRASIL, 1996).

Essa mesma LDBEN/96 se manteve omissa em relação a formação do professor
universitário. Ao abordar a formação docente para o ensino superior, a principal Lei norteadora
da educação no país se restringiu apenas a uma simples preparação, como necessária e suficiente
para o exercício do magistério superior, como consta em seu artigo 66, em que é estabelecido
que 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).
De acordo com os dados do Censo 2017 (BRASIL, 2018), temos hoje no Brasil 392.036
docentes atuando no ensino superior. Em relação aos que atuam nas instituições de ensino
superior privadas, temos 214.494 docentes atuando com diferentes graus de formação nessas
instituições, conforme a Tabela 1 abaixo:
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Tabela 1. Docentes atuantes no país por Categoria Administrativa
Número Total de Docentes, por Organização Acadêmica, Grau de Formação e
Categoria Administrativa das IES – 2017
Total
Categoria
Administrativa
Brasil
Pública
Federal
Estadual
Municipal
Privada

Total
392.036
179.542
119.544
53.153
6.845
212.494

Sem
Graduação

Graduação

10
5
1
4
5

4.613
4.366
3.485
804
77
247

Especialização Mestrado Doutorado
72.301
15.988
7.110
6.710
2.168
56.313

154.285
49.579
31.468
15.189
2.922
104.706

160.827
109.604
77.480
30.446
1.678
51.223

Fonte: INEP – Brasil, 2018.

Gráfico 3. Docentes por grau de formação nas IES Privadas

Fonte: INEP - Brasil, 2018.

Diante destes dados fornecidos pelo INEP – Censo 2017, mais especificamente em
relação ao grau de formação dos docentes que atuam no ensino superior privado, podemos
perceber que 24,10% destes possuem doutorado; 49,27% possuem mestrado, o que corresponde
a quase metade de todo o quantitativo neste segmento; 26,50% possuem especialização lato
sensu e 0,1% atuam no ensino superior apenas com a graduação.
Para Pimenta, Anastasiou e Cavallet (2001), uma preparação para a docência
universitária vem ocorrendo, ainda que timidamente, tanto no nível stricto sensu como nos
cursos de pós-graduação lato sensu. Uma preparação que tem sido realizada por meio de uma
disciplina de 45 a 60 horas com diferentes características, mas que, apesar de restrita, confere
alguma possibilidade de crescimento pedagógico aos docentes do ensino superior.
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Faz-se necessário, portanto, um destaque em relação ao pouquíssimo tempo para se
trabalhar todo o conhecimento pedagógico necessário para a reconstrução da experiência por
parte do professor-aprendiz, o que poderá ser altamente mobilizadora para a revisão e construção
de novas formas de ensinar (PIMENTA; ANASTASIOU; CAVALLET, 2002).
Da mesma maneira, Pimenta e Anastasiou (2014) discutem que com a não
regulamentação da formação docente para o ensino superior sob a forma de um curso específico,
como em outros níveis, a exigência legal de que todas as instituições de ensino superior tenham
um mínimo de 30% de seus docentes titulados na pós-graduação stricto sensu, tem colocado a
formação em curso de pós-graduação stricto sensu como o lugar para a formação do docente
universitário.
Uma formação que segundo Cunha (2018) continua fortemente alicerçada na
exclusividade da competência científica dos docentes, não sendo por acaso que as condições
para o exercício da docência universitária no país se centram nos títulos de mestres e doutores,
obtidos na pós-graduação stricto sensu. Poucos desses programas oferecem uma formação que
trabalhe os conhecimentos necessários para reflexões e práticas ligadas aos saberes pedagógicos
(CUNHA, 2018).
Desse modo, Cunha (2004), ao discutir a docência e sua formação nos diz que,
diferentemente do que ocorre na Educação Básica, esse professor do ensino superior,
principalmente o bacharel, que chega às salas de aula vindo do mercado, constituiu-se
historicamente tendo como base uma profissão paralela que exerce ou exercia no mundo do
trabalho e seu recrutamento para o exercício docente tem sido baseado na ideia de “quem sabe
fazer sabe ensinar”. Segundo a autora, é uma prática já enraizada a valorização de uma docência
voltada principalmente para o conhecimento da área de atuação.
Muitas pesquisas sobre docência no ensino superior têm sido realizadas em busca de uma
compreensão sobre as práticas pedagógicas durante o exercício da docência, (CUNHA, 2006).
Algumas delas têm buscado entender como tem ocorrido a preparação docente no nível de
mestrado e doutorado, conforme previsto na legislação. Sendo assim, julgamos pertinente trazer
alguns resultados dessas investigações.
Costa (2015) discute a preparação docente realizada nos Programas de Pós-Graduação
Stricto sensu, uma preparação que na verdade caracteriza-se pela formação do pesquisador.
Assim, o autor busca evidenciar a responsabilidade de formar professores para o ensino superior
para além dos conhecimentos científicos, concedendo um destaque em relação à necessidade de
uma formação que tenha como como objetivo principal o exercício da docência, de forma que
este professor saiba ensinar com domínio dos conhecimentos pedagógicos.
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Nesse sentido, Pedrini (2018) também trata dos dilemas vivenciados no cotidiano das
aulas de um docente do ensino superior sem uma formação específica. Destaca o autor que suas
próprias inquietações como professor publicitário o motivaram a se aprofundar no tema.
Segundo ele, era comum pensar se havia realmente ensinado aos alunos, se havia realmente
cumprido seu papel como docente. O autor destaca que durante o curso de bacharelado em
Publicidade e Propaganda as oportunidades de se estudar temas pedagógicos são ínfimos e, ao
buscar respostas para algumas indagações, durante sua atuação como docente, passou a se
interessar pela docência universitária e, principalmente, pelo desejo de se compreender como os
professores-publicitários desenvolvem a sua prática pedagógica.
Pedrini (2018) teve como objetivo estudar e analisar o grau de importância que os
professores universitários, formados e atuantes no curso de Publicidade e Propaganda, atribuem
ao ensino e à aprendizagem, visando a compreender e descrever as ideações que esses
professores possuem acerca da sua prática pedagógica. Dentre os achados, frutos de sua
investigação, ele destaca a constatação de que os professores investigados têm dado importância
para a busca do equilíbrio entre o que se pratica no cotidiano da profissão e os conhecimentos
pedagógicos. Descobriu, ainda, que os professores articulam seus conhecimentos pedagógicos a
partir dos exemplos de seus antigos professores e a reflexão sobre a prática em sala de aula, além
de considerarem as experiências, vivências e crenças dos alunos para articularem suas práticas
pedagógicas.
Há, portanto, uma preocupação entre os professores entrevistados em obter
conhecimentos pedagógicos para atuarem profissionalmente como docentes e que os mesmos
buscam equilibrar, em suas práticas docentes, os conhecimentos técnicos e científicos da
profissão com os conhecimentos pedagógicos, esses últimos adquiridos por meio da experiência
em sala de aula, por suas vivências como alunos e, principalmente, da reflexão sobre a prática e
sala de aula (PEDRINI, 2018).
Outro autor, Milani (2018), também buscou em sua pesquisa descrever e analisar a
formação para a docência recebida durante a pós-graduação stricto sensu na perspectiva dos seus
egressos. Como achado de sua investigação constatou-se que a formação para a atuação docente
na UFRGS entre os anos de 2007 e 2017 pautou-se principalmente na reflexão com ênfase na
apropriação do conteúdo disciplinar. Segundo o Milani (2018), foram constatadas lacunas no
desenvolvimento de competências específicas, principalmente as didático-pedagógicas ao obter a
menor média na pesquisa em relação à afirmação “fui preparado para ajudar a superar as
dificuldades de aprendizagem dos estudantes”. Outra constatação bem interessante destacada
pelo pesquisador foi a de que os egressos relataram ter se deslocado para outros programas de
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pós-graduação por ausência de oferta de disciplina específica para a docência no próprio
programa de pós-graduação.
Diante do exposto, é interessante notar que, nas três pesquisas mencionadas, os
pesquisadores constataram o anseio de parte dos participantes por uma formação didáticopedagógica. Dois dos pesquisadores concluíram que a preparação no nível stricto sensu tem sido
insuficiente por ser dedicada quase que exclusivamente aos saberes do conteúdo e à formação do
pesquisador, constatação esta que se alinha à concepção sobre formação docente para este nível,
defendida por Maria Isabel da Cunha (2006, p. 258): “A formação do professor universitário tem
sido entendida pela força de uma tradição e ratificada pela legislação, como atinente quase que
exclusivamente aos saberes do conteúdo do ensino”.
2.1 UMA FORMAÇÃO PARA DOCÊNCIA NO ENSINO SUPERIOR
A Formação docente para o ensino superior é uma discussão em andamento e espera-se
desta formação específica uma grande contribuição, tanto para o processo de ensino neste
segmento, quanto para o processo de profissionalização docente de forma a favorecer a
estruturação teórica de suas ações com a identificação e a articulação dos saberes profissionais
envolvidos no exercício de sua atividade.
Cruz (2017) defende que, para ensinar, o professor necessita acionar a sua base de
conhecimentos a fim de fazer escolhas e desenvolver ações visando promover a aprendizagem
de seus alunos. Um processo que requer escolhas assertivas e fundamentadas. Segundo a autora,
a ação de ensinar é algo inteligente e deve ser assegurada com um domínio seguro do
conhecimento. Assim sendo, o professor precisa mobilizar todo tipo de saber que possui,
transformando-o em ato de ensinar enquanto construção de um processo de aprendizagem.
Enquanto nos outros níveis de ensino o professor é bem identificado, no ensino superior,
parte-se do princípio de que sua competência advém do domínio da área de conhecimento em
que atua, um estado ratificado pelo silêncio da legislação atual sobre quem é o professor
universitário no âmbito de sua formação didático-pedagógica (MOROSINI 2001).
Contudo, tanto nas discussões de Pimenta (2007) como nas de Pimenta e Almeida
(2011), preserva-se o entendimento de que embora possuam larga experiência e anos de estudo
em suas áreas específicas, o despreparo e o desconhecimento científico sobre o processo de
ensino têm dominado a sala de aula e que formar profissionais competentes e atentos às
exigências do mundo atual, que tenham senso de justiça social e profunda identidade com a
cidadania democrática, é um grande objetivo a ser alcançado, o que exige muito mais desses
professores do que repassar os conteúdos de sua área de especialização, exigindo muito mais que
coragem.
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Nesse sentido, valorizar a formação docente para o ensino superior requer o
entendimento de que o ensino é uma prática social complexa, com conflitos de valor, que exige
posicionamento ético e político. Nesse contexto, o ensino é a atividade característica do
professor e esta prática requer conhecimentos específicos, consolidados por meio de uma
formação voltada especialmente para este fim, acompanhada de uma atualização constante das
abordagens dos conteúdos e das novas maneiras didáticas de ensiná-los (PIMENTA;
ALMEIDA, 2011; PIMENTA; ANASTASIOU, 2014).
Cruz (2017), ao avançar na discussão sobre o ato de ensinar, nos diz que ensinar requer
uma complexa articulação de saberes alicerçados de forma teórico-científica, científico-didática
e pedagógica. Para a autora, que é reconhecidamente uma autoridade quando se discute didática,
esses conhecimentos se fazem necessários, tendo em vista os inúmeros fatores implicados, pois a
devida apropriação destes influenciará diretamente na forma como o professor compreende e
analisa suas práticas educativas, articulando os diferentes saberes no seu ato de ensinar e sua
forma de agir diante do inesperado e do desconhecido.
Veiga (2014), por sua vez, realça a ideia de que não podemos restringir a compreensão da
docência na educação superior capaz de desenvolver o ensino, concebendo-a como um
somatório de aulas e pós-graduação. Seguindo essa mesma ideia, Pimenta, Anastasiou e Cavallet
(2003) tratam esse limitado pensamento como um simplismo.
Assim, Pimenta, Anastasiou e Cavallet (2003), Bolzan, Isaia e Maciel (2013) e Veiga
(2014) caminham próximos em suas concepções sobre a formação docente para este segmento,
uma vez que ressaltam o valor de um olhar para esta formação que considere toda a
complexidade envolvida nas relações do ensino superior e a diversidade da docência, como uma
prática profissional que se desenvolve por sua reflexão e por um fazer reflexivo.
Bolzan, Isaia e Maciel (2013) consideram que o foco da formação de professores não
pode estar restrito a pensar e discutir a organização do ensino e seus desdobramentos, mas, antes
de qualquer coisa, em mobilizar os sujeitos a continuarem aprendendo nos diferentes contextos
de atuação. Para estas autoras, a formação de professores pressupõe a organização de um
processo contínuo e sistemático, que considere toda uma complexidade. Contudo, para que isso
ocorra é necessário que o docente reconheça seu inacabamento, ou seja, precisam se
conscientizar de que são sujeitos em permanente evolução e desenvolvimento, pois só assim
construirão sua identidade profissional.
Uma formação específica que contemple conhecimentos didático-pedagógicos de forma a
contribuírem grandemente no trato com toda a complexidade do ensino superior tem sido
defendida por alguns autores, como Bolzan, Isaia e Maciel (2013). Estes pesquisadores
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defendem a discussão sobre o desenvolvimento da relação entre conhecimento específico e
conhecimento pedagógico, como ponto de grande importância para a formação docente.
Veiga (2014), ao destacar o valor do conhecimento pedagógico na formação docente,
apresenta-o como parte de um processo permanente, juntamente com os conhecimentos
científicos, éticos e experienciais capazes de contribuir efetivamente para uma formação
dinâmica e viva que não se encerra. Discutindo o termo “formação” em relação ao processo
formativo docente no ensino superior, a autora apresenta-o como uma ampla construção de
conhecimentos relacionados a diferentes contextos sociais, culturais, educacionais e
profissionais. Para ela, formar não é algo pronto, mas um processo permanente e interdisciplinar
que se desenvolve em conjunto com tais conhecimentos.
Nesse contexto, para ser realmente um professor é preciso muitos saberes e
conhecimentos específicos, dentre eles os pedagógicos, assim como é necessário sensibilidade
da experiência, além de uma capacidade de indagação teórica e de muita criatividade para o
enfrentamento das mais diferentes situações do dia a dia, ambíguas, incertas, conflitivas e, por
vezes, violentas, das situações de ensino nos contextos escolares e não escolares (PIMENTA;
ANASTASIOU, 2014).
Assim, a discussão sobre uma formação pedagógica específica para o ensino superior,
impulsionada com a promulgação da LDBEN/96 só tem crescido. A literatura estudada tem nos
mostrado que a ausência desta formação didático-pedagógica é algo limitante para a ação
docente. Santos (2006) concluiu que a falta de formação pedagógica nos professores
entrevistados favorece uma desarticulação entre os saberes pedagógicos e os saberes da
experiência. As práticas referentes aos docentes entrevistados foram percebidas pelo pesquisador
como se dando no tempo sem uma reflexão necessária capaz de transformar vivências cotidianas
em saberes da experiência.
Para o autor, a falta de articulação de outros saberes com os saberes pedagógicos impede
uma melhor compreensão de sua prática, impedindo o entendimento da possibilidade de suas
práticas serem uma ação intencional, articulada com os saberes disciplinares e pedagógicos e não
apenas em uma prática irrefletida que se apoia no tempo e em uma repetição descontextualizada
(SANTOS, 2006).
Nesse sentido, a prática docente deve ser feita em articulação com a teoria e ancorada na
reflexão, compondo um processo que busca atribuir sentido àquilo que se pratica (SANTOS,
2006). A prática docente é uma prática mediadora, crítica e reflexiva da natureza da atividade
docente exercida na relação entre as transformações sociais concretas e a formação humana dos
alunos, questionando os modos de pensar, sentir, agir, de produzir e distribuir conhecimentos na
sociedade.
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Esta mediação docente exige conhecimento pedagógico e o entendimento de que seguir
em direção às questões referentes à formação pedagógica do professor universitário nos põe
frente a frente com a evidência de que, embora sejamos profissionais de distintas áreas do saber
e pesquisadores, isto não nos torna automaticamente professores (PIMENTA; ALMEIDA,
2011).
Desse modo, uma ação docente intencional capaz de articular diferentes saberes exige
bagagem teórica no sentido de respaldar a experiência prática para que os saberes experienciais
sejam compreendidos à luz de um conhecimento científico. A experiência prática não pode se
restringir a um simples conhecimento do senso comum, os princípios pedagógicos devem ser
considerados, pois norteiam as práticas docentes além de estarem relacionados com diferentes
saberes (SANTOS, 2006).
Para Cunha (2006), as práticas docentes têm se desenvolvido em uma perspectiva de
ensaio e erro, em que os docentes atribuem valor às aprendizagens que realizam com seus
próprios alunos, um aprender fazendo, já que, na maioria dos casos, não viveram processos de
formação específica para a docência. De acordo com suas pesquisas, os professores reconhecem
a necessidade de múltiplos saberes para o exercício da profissão, mas, ao mesmo tempo, não
assumem claramente a precariedade profissional decorrente da falta da formação inicial para o
magistério.
Portanto, ter experiências e dar explicações errôneas para justificar a sua maneira de agir,
acreditando que é porque age de tal modo que os alunos aprendem, ao passo que na realidade, a
explicação pode muito bem ser outra, é algo que pode ser encontrado com os docentes que
tentam se sustentar na sala de aula apenas com a experiência e com o domínio do conteúdo. Um
bom alicerce teórico-científico, alcançado com uma boa formação pedagógica pode contribuir no
beneficiamento de todo saber experiencial como parâmetros balizadores de suas ações,
oferecendo-lhe condições de melhor contribuir tanto no processo de ensino como para a
profissionalização docente (GAUTHIER et al., 2006).
Gauthier et al. (2006), ao discutirem a relação entre os saberes experienciais e os
pedagógicos, ressaltam que embora o professor adquira muitas experiências, este mesmo
professor as mantêm trancafiadas no ambiente de sala de aula até o fim de sua carreira. Em um
processo de julgamentos privados, o professor vai criando jurisprudências compostas por
maneiras de fazer que permanecem guardadas apenas para si. Os parâmetros norteadores desses
julgamentos nunca são conhecidos e buscar detectá-los como pilares de uma validação particular
do docente em prol da construção de seu saber experiencial também integram os objetivos gerais
de nossa pesquisa.
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Segundo Pimenta e Anastasiou, (2011), ensinar o conteúdo da disciplina é uma das
principais responsabilidades do professor, uma vez que o saber disciplinar é essencial, mas
sozinhos não são suficientes para garantir a aprendizagem dos alunos do ensino superior. Há
uma necessidade dos saberes pedagógicos caminharem interligados e articulados com a prática
docente.
Considerando as discussões sobre a base de conhecimentos para o exercício profissional
docente e a sustentação da premissa de que o ofício de ensinar exige o domínio do conteúdo,
mas não somente este, Cruz (2017) nos traz a concepção de que as sistematizações sobre o
conhecimento que um professor deve possuir para ensinar focalizam vários saberes, sendo um
deles a especificidade didática. A autora defende com propriedade os conhecimentos didáticos,
não apenas como necessários, ou como mais um saber, mas como essenciais para a ligação e
articulação com os demais, ao ponto de representar o que a própria didática “é, envolve e faz”
(CRUZ, 2017, p. 674).
Assim, tais saberes didático-pedagógicos podem colaborar com a prática, sobretudo se
forem mobilizados em decorrência dos problemas que a prática representa, entendendo, assim, a
dependência da teoria em relação à prática, uma prática que é anterior à teoria. Uma
anterioridade que não deve ser entendida como uma contraposição absoluta à teoria e sim
pressupondo íntima vinculação com ela, vinculação essa favorecida com uma formação
específica capaz de respaldar os julgamentos das práticas diárias com estudos científicos
(PIMENTA; ANATASIOU, 2011).
Para Cruz (2017), a diferença entre o conhecimento pedagógico e o conhecimento
didático à luz das pesquisas de Shulman (1987) repousa no fato do conhecimento pedagógico
representar a capacidade que um professor tem de transformar o conhecimento do conteúdo que
ele possui em formas que sejam pedagogicamente eficazes e possíveis de adaptação às variações
de habilidade e contexto apresentadas pelos alunos. Já o conhecimento didático do conteúdo
consiste nos modos de formular e apresentar o conteúdo de modo a torná-lo compreensível aos
alunos.
As concepções e os saberes didático-pedagógicos por parte dos docentes, segundo as
discussões de Cunha (2006), carregam toda uma influência de seus antigos professores, onde as
vivências das mediações de valores e práticas didático-pedagógicas proporcionaram a absorção,
por estes, de visões de mundo, de concepções epistemológicas, de posições políticas e
experiências didáticas absorvidas que vão formando e organizando, de forma consciente ou não,
seus esquemas cognitivos e afetivos que acabam dando suporte para a sua futura docência.
Vale ressaltar, entretanto, que pesquisas recentes têm discutido a formação dos
professores bacharéis frente a valorização do conhecimento didático-pedagógico. Farhat (2017)
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destaca que os professores que lecionam no ensino superior precisam de muito mais do que a
memória das vivências com seus antigos professores. A autora destaca ainda, que os docentes
deste segmento de ensino devem saber articular os saberes sobre sua disciplina com o saber
pedagógico. A autora percebe que os saberes pedagógicos acabam sendo relegados pela maioria
dos docentes pesquisados, o que evidencia um estado de pleno desconhecimento em relação à
importância da pedagogia e da didática para o processo de ensino por parte destes.
Em sua pesquisa de campo Almeida (2018) identifica a existência de um processo
formativo docente que se constitui na própria prática através das reflexões sobre suas ações, ao
mesmo tempo que encontra como resultado de suas análises a necessidade de se institucionalizar
o processo formativo, garantindo, por meio da teoria e da discussão sobre suas práticas uma
melhor conduta diante da complexidade do processo que envolve o ato de ensinar e aprender.
Ferreira Júnior (2008), da mesma maneira, defende que é preciso contemplar os aspectos
pedagógicos na formação inicial do profissional. Entretanto, vale lembrar que, para o autor, a
formação continuada não pode assumir toda a responsabilidade por sua formação. Da mesma
forma, a pós-graduação também deveria ter a docência para a educação superior como
preocupação e transformar a “preparação” (estabelecida no art. 66, da LDBEN/96) em efetiva
formação docente para esse nível de ensino, tratando de forma responsável toda a complexidade
envolvida.
Para Leitinho (2008), a formação pedagógica do professor não pode abranger todas as
dimensões da formação do professor universitário, mas também não pode dissociar aspectos
dessas dimensões do pedagógico, tendo em vista que, para o exercício da docência universitária,
exigem-se competências que extrapolam a situação de sala de aula, as quais também têm caráter
educativo.
Segundo Leitinho (2008), a importância de uma formação pedagógica para atuação
docente no ensino superior vai além do prover o todo necessário para que o docente possa
assumir de forma hábil o processo de ensinar, já que ela abre o caminho necessário para se
chegar ao estado docente de um bom professor, como discutido por Cunha (1989), que, em
relação a sua prática pedagógica, os bons professores se distinguem pelo prazer de estar em sala
de aula; por gostar de estar com os alunos; de se perceberem como articuladores do processo de
aprendizagem, de serem, se verem e apreciarem ser exigentes; de reconhecerem que a ação do
aluno é fundamental para a aprendizagem; pelo reconhecimento da condição de afetividade entre
si e a matéria de ensino. Por partirem da prática para a teoria, além de reconhecer e valorizar o
planejamento, por zelarem pelo estudo constante e a revisão de seu fazer em sala de aula; por
partirem do concreto para o abstrato em busca de novas conexões e desenvolvimento
(LEITINHO, 2008).
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Aprofundando-nos um pouco mais sobre a possível contribuição da didática em uma
formação docente, destacamos que a discussão promovida por Cruz (2017) pode contribuir para
a formação de uma docência para o ensino superior. Em seu estudo, a pesquisadora detalha a
contribuição da didática para o processo de formação docente, afirmando ser a mesma um
campo que compreende um domínio de conhecimento investigativo, disciplinar e profissional
sobre o processo de ensino-aprendizagem envolvendo professores e alunos, conhecimento em
contextos situados que visam à formação humana.
Assim, para Cruz (2017), a didática na condição de campo de produção de conhecimento
sobre o ensino cria saberes fundamentais para a formação e a prática profissional de professores,
razão pela qual ela se esboça como disciplina de cursos de licenciatura, responsáveis pela
formação de professores, manifestando-se também no ato de ensinar. A autora propõe um olhar
comparativo sobre os saberes discutidos por Tardif (2002); Gauthier et al. (1998) e Shulman
(1987), defendendo que os saberes mobilizados pelo professor para lecionar, ainda que
originários de diferentes fontes, articulam-se invariavelmente com a própria didática diante da
responsabilidade profissional de ensinar determinados conhecimentos aos seus alunos. O
professor questiona-se não apenas sobre o que ele próprio sabe acerca desse conhecimento
(conteúdo), mas, acima de tudo, sobre a forma de agir pedagogicamente para que seus alunos
desenvolvam sua própria compreensão desse conteúdo. Esse movimento de reflexão, que
envolve tomada de decisão sobre como ensinar, denominado por Shulman (1987) de raciocínio
pedagógico, integra o processo de ensino-aprendizagem, que é objeto da didática.
Considerando a didática como o domínio de conhecimento sobre o processo de ensinoaprendizagem e o ensino como a ação que especifica a função docente, os saberes que o
professor possui, mobiliza, transforma e recria, a partir de nova compreensão, para ensinar e
fazer o aluno aprender é a própria didática em si. Nesse sentido, esse campo, mais do que aquilo
que faz o professor para ensinar, representa também a própria base de fundamentos acerca do
que ele reflete, do que analisa, compara, escolhe, decide, propõe, implementa, avalia e registra
para ensinar, constituindo-se, portanto, em síntese da sua base de conhecimento profissional e
expressão objetiva de seu raciocínio pedagógico (CRUZ, 2017).
Sendo assim, uma formação didático-pedagógica que possibilite ações intencionais, a
identificação e a melhor articulação possível dos saberes docentes tem lugar em nossa discussão,
assim como, um expressivo valor diante de nosso interesse em descobrir quais saberes os
professores bacharéis do curso de administração têm mobilizado no exercício da docência. Isto,
tendo em vista o grande quantitativo de 6.241.307 de alunos matriculados em IES Privadas,
acompanhados pelos 212.494 docentes atuantes nessas diferentes instituições e sendo o curso de
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administração o curso com maior quantitativo de matriculas, segundo os dados do INEP – Censo
2017.
Desse modo, ressaltamos que o expressivo número de docentes em atuação no país geranos uma inquietação sobre como tem caminhado a relação dos docentes com os saberes exigidos
para o exercício de sua atividade nas salas de aula, diante de toda complexidade que envolve o
ensino, saberes estes que discutiremos no capítulo a seguir.
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3 OS SABERES DOCENTES
A discussão sobre saberes docentes e sua contribuição para a formação de professores
surgiu no contexto internacional nas décadas de 1980 e 1990 com um movimento pela
profissionalização do ensino. A revisão da compreensão da prática pedagógica do professor
como mobilizadora de saberes profissionais, têm sido, desde este período, a direção indicada
pelas pesquisas sobre formação e profissão docente.
Mas a discussão sobre este tema no contexto nacional é um tanto recente. A partir da
década de 1990 que se inicia a busca por novos enfoques para compreender os saberes docentes
e sua relação com o ensino, desde então, esta discussão vem demandando muitas pesquisas no
cenário nacional (NUNES, 2001).
Entre os autores comprometidos com este movimento de profissionalização do ensino, a
partir da década de 1980, encontramos o minucioso trabalho de investigação científica realizado
por Gauthier et al. (1998), cujas pesquisas tiveram como objetivo identificar no corpus de
inúmeros trabalhos investigativos os conhecimentos acumulados em relação aos saberes dos
professores nas salas de aula, desde 1970.
Gauthier et al. (1998) trabalhou na estruturação de um repertório de conhecimento para o
exercício profissional docente composto por diferentes tipologias de saberes, cuja constante
contribuição para a docência vem estabelecendo o seu valor para o processo de formação
docente.
Lee S. Shulman, um dos grandes estudiosos no campo da formação de professores e um
dos precursores nos estudos sobre os saberes docentes, conceitua o repertório de conhecimentos
como sendo a estruturação de uma base mínima necessária para o exercício profissional docente,
um ponto de partida para as reflexões sobre as práticas, algo como um guia para seus
pensamentos em relação ao ensino, uma espécie de lentes moldadas por diferentes tipologias de
saberes que, quando utilizadas sobre seu próprio trabalho, podem contribuir para o seu
desenvolvimento (SHULMAN, 1986a).
Vale ressaltar sobre o campo do saber docente que o mesmo apresenta-se como um dos
mais recentes temas, dentre os pesquisados em educação, e, embora o ato de ensinar seja um
ofício exercido em quase todas as partes do mundo, desde a antiguidade, ainda se sabe muito
pouco a respeito dos fenômenos que lhe são inerentes (GAUTHIER et al., 1998).
Com a pesquisa sobre os saberes docentes sendo alavancada pelo movimento de
profissionalização do ensino nos Estados Unidos, foi solicitado aos pesquisadores da área da
educação, a constituição de um repertório de conhecimentos profissionais para a atividade de
ensino. Segundo Borges e Tardif (2001, p.13), “[...] para os partidários desse movimento era de
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fato urgente que os professores, em seu trabalho cotidiano, pudessem se apoiar num repertório
de conhecimentos validado pela pesquisa e susceptível de garantir a legitimidade e a eficácia de
sua ação”.
Diante de tal desafio, Gauthier e seus colaboradores iniciaram suas investigações em prol
da estruturação de um repertório de conhecimentos. A pesquisa que resultou deste esforço
contribuiu grandemente para a discussão dos saberes docentes, e para a presente pesquisa
representa o principal referencial teórico.
3.1 CONCEPÇÕES SOBRE O “SABER”.
Ao iniciarem suas pesquisas, Gauthier et al., (1998) defendem que o saber foi definido a
partir de três concepções diferentes, sendo elas a subjetividade, o juízo e a argumentação. Dentro
da concepção subjetivista, Gauthier et al. (1998) se utilizam do pensamento de Descartes para
afirmar que pode-se chamar de “saber” todo tipo de certeza subjetiva produzida pelo pensamento
racional, nesse sentido, saber seria “deter uma certeza subjetiva racional, em outras palavras
seria, o saber, o fruto de um diálogo interior marcado pela racionalidade”, (GAUTHIER et al.
1998, p.334). Para Gauthier et al. (1998), há uma segunda concepção sobre o saber, associandoo ao juízo de fato e não ao juízo de valor, apresentando o saber como um juízo verdadeiro. O que
diferencia esta concepção da visão subjetivista é que esta não considera o saber como fruto de
uma intuição ou representação subjetiva e sim uma consequência da atividade intelectual.
Uma terceira concepção sobre o “saber” apresentada por Gauthier et al. (1998) é
contrária às outras duas anteriores, uma vez que considera a argumentação como o lugar do
saber, onde através da atividade discursiva o sujeito trabalha de forma a validar uma proposição.
Contrária também às concepções que valorizam a lógica e o juízo de fato esta concepção
defende que o saber encontra no discurso a possibilidade de ser validado.
Embora as três concepções expostas anteriormente se assemelhem apenas ao fato da
natureza do saber estar ligada a exigências de racionalidade, o sujeito racional, o juízo racional e
a argumentação racional, Gauthier et al. (1998) entendem que a “exigência de racionalidade”
restringe a noção de saber aos discursos e às ações em que os sujeitos estão em condições de
apresentar uma justificação racional e o agente é capaz de fornecer os motivos que justificam
suas produções discursivas ou ações.
Para Nunes (2001), a concepção de saber defendida por Gauthier et al. (1998) não dita
um modelo preconcebido de racionalidade, podendo o saber do professor ser racional sem ser
um saber científico, um saber prático ligado à ação produzida pelo próprio docente, um saber
que não é o da ciência, mas que não deixa de ser legítimo. Um saber considerado como resultado
de uma produção social, sujeito a revisões e reavaliações, fruto de uma relação entre sujeitos e
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de uma interação produzida em um contexto, cuja valorização será diretamente proporcional à
reflexão e ao desenvolvimento de suas práticas.
Bombassaro (1992) em seus estudos relacionados à construção do conhecimento, sai em
defesa da compreensão da racionalidade e da historicidade como dimensões que se conjugam e
que não devem ser consideradas isoladamente na construção do conhecimento. Além disso,
destaca os entendimentos em torno da palavra “saber”, ressaltando que de Platão até a filosofia
da análise da linguagem, o “saber” foi entendido como “ter por verdadeiro”. Platão diferenciava
“saber” (episteme), um conhecimento verdadeiro de “opinião” (doxa), mais próximo do
conhecimento de senso comum. Ele afirmava que o “saber” seria uma opinião verdadeira,
sempre acompanhada de uma explicação e por um pensamento fundado (BOMBASSARO,
1992).
Ainda segundo Bombassaro (1992), pode-se perceber em Kant um posicionamento
contrário ao entendimento da opinião e da fé como próximas ao saber. Segundo ele, para Kant a
opinião é um “ter por verdadeiro” com uma fundamentação insuficiente, seja subjetiva ou
objetivamente, já a fé é um “ter” por verdadeiro suficientemente válido no plano subjetivo,
porém insuficientemente no plano objetivo. O saber para Kant é um ter por verdadeiro
suficiente, tanto objetiva como subjetivamente (BOMBASSARO, 1992).
Assim, ao tratar sobre a concepção “Know-how”, ou “saber como”, que em uma melhor
tradução para o português chegamos ao “saber fazer”, Bombassaro (1992) afirma que é uma
expressão que não precisa de uma oração para ter sentido o que a deixa muito próxima do “saber
docente”. O autor também discute duas outras interpretações para o uso do verbo saber. Uma
primeira, em que “saber” estaria ligado à crença, implica crer, concepção que, em sentido mais
amplo, também significa “ter por verdadeiro”. Explicando melhor, crer significaria aceitar a
verdade e a realidade sem que seja necessário apresentar provas, uma relação onde saber implica
crer.
Bombassaro (1992) então faz uma distinção entre um saber/crer ligado a uma dimensão
prática e um saber/poder ligado à habilidade e à disposição. Um “saber” que indica “ser capaz
de”, “compreender”, “dominar uma técnica”, “poder manusear”, “poder compreender”, nos
remetendo a uma condição de possibilidade, onde a noção pode ser produzida, este é o que se
aproxima do saber efetivamente construído pelos professores.
Tardif (2002), também um importante pesquisador envolvido na investigação científica
dos saberes docentes, sustenta que o saber possui um certo grau de especificidade e será sempre
o saber de alguém que trabalha alguma coisa no intuito de realizar um objetivo qualquer.
Longe de se considerar a ideia de uma especificidade que negligencie a complexidade do
saber, o autor defende o saber como algo composto, que está relacionado com a pessoa e sua
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identidade, com sua experiência de vida e sua história profissional, com as suas muitas relações,
seja com os alunos em sala de aula ou com os demais atores no ambiente de ensino.
3.2 ENTRE SABERES E OFÍCIOS
Em suas pesquisas, Tardif (2002), destaca que há poucos estudos ou obras consagradas
aos saberes dos professores, um campo novo de pesquisa e, por isso, relativamente inexplorado,
inclusive pelas próprias ciências da educação. O autor defende que tal saber é um saber social,
embora sua existência dependa em grande parte dos professores.
Destacando a necessidade de escapar de alguns perigos como um saber dentro de uma
visão mentalista ou dentro de uma ideia sociológica, Tardif, (2002) caminha defendendo que a
concepção mentalista reduz o saber de forma quase exclusiva a processos mentais como
representações, crenças e como apenas um processamento de informações. Na tentativa de se
escapar do mentalismo, o autor afirma que quase sempre caímos no sociologismo, que tende a
eliminar totalmente a contribuição dos atores na construção do saber, tratando-o como uma
produção social em si mesmo e por si mesmo. Sob esta ótica, frente ao sociologismo é
impossível compreender a natureza do saber dos professores sem colocá-lo em íntima relação
com o que os professores, nos espaços de trabalho cotidiano, são, fazem, pensam e dizem.
Assim, Tardif (2002) defende o saber como social basicamente com cinco argumentos.
Em primeiro lugar, devido ao fato do mesmo ser partilhado por todo um grupo de agentes,
professores e demais integrantes do ambiente de ensino que dividem as mesmas condições
fornecidas pela instituição, estando os mesmos sujeitos às mesmas condições, recursos e regras
do estabelecimento.
Em segundo, porque sua posse e utilização repousam sobre um sistema que vem garantir
a sua legitimidade, orientando sua definição e utilização por meio dos sindicatos, associações
profissionais, grupos científicos, ministério da educação etc., o que faz com que um professor
nunca defina sozinho e em si mesmo o seu próprio saber profissional, ao contrário, ele é
produzido socialmente, resultando de uma negociação entre diversos grupos.
Além disso, o autor destaca como um terceiro motivo para este saber ser considerado um
saber social o fato de seus próprios objetos serem objetos e práticas sociais. Este saber, de
acordo com o autor, não seria um conteúdo fechado em si mesmo, mas capaz de se manifestar
por meio das relações complexas entre o professor e seus alunos.
Tardif (2002) apresenta, ainda, um quarto ponto como motivo para o saber docente ser
reconhecido como um saber social que se resume ao fato da pedagogia, da didática, da
aprendizagem e do ensino serem construções sociais cujos conteúdos, formas e modalidades
dependem intimamente da história de uma sociedade e de sua cultura.
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Em quinto e último lugar, o saber é social devido ao fato do mesmo ser adquirido no
contexto de uma socialização profissional, onde é incorporado, modificado e adaptado em
função dos muitos momentos e fases de uma carreira ao longo de uma história profissional, em
que o professor aprende a ensinar durante sua prática profissional, (TARDIF, 2002).
Esta concepção social do saber dos professores não é de foro íntimo povoado de
representações mentais, mas um saber sempre ligado a uma relação de trabalho com os outros
professores, alunos e demais integrantes desse ambiente, um saber ancorado em uma tarefa
complexa que é ensinar situado em um espaço de trabalho, como a sala de aula, enraizado em
uma instituição e em uma sociedade. Essas constatações são apoiadas por praticamente todos os
estudos que se debruçaram sobre esta questão nos últimos quinze anos (TARDIF, 2002).
Para este mesmo autor, o saber não é algo distante ou separado de outras realidades
sociais, organizacionais e humanas nas quais os professores encontram-se envolvidos e isto
alicerça sua diferente análise em relação ao estudo da diversidade dos saberes, seu modelo
proposto ressalta a origem social destes, defendendo-o como mais pertinente para representar a
diversidade de conhecimentos do que a estruturação tipológica proposta por Shulman (1986) e
Gauthier et al. (1998).
Vale ressaltar, contudo, que Tardif (2002) não se levanta contra a formalização dos
saberes, mas defende sua origem social, que, de certa forma, se alinha ao pensamento de
Gauthier et al. Quando defendem a formalização do saber como tão importante para a evolução
do ofício docente quanto o ofício docente é para a formalização de tais saberes.
Gauthier et al. (1998) disseca essa relação entre os saberes e o ofício de ensinar
discutindo-a em três estados distintos: os ofícios sem saberes, os saberes sem ofício e os ofícios
feitos de saberes.
3.2.1 Os ofícios sem saberes
Ao tratar o estado de um “ofício sem saberes”, Gauthier et al. (1998) ressaltam que uma
das condições essenciais a toda profissão é a formalização dos saberes necessários à execução
das tarefas inerentes a ela. Ao contrário de outros ofícios que desenvolveram uma estruturação
de saberes, o ensino tem tardado em refletir sobre si mesmo.
Nunes (2001) nos fala que os ofícios sem saberes discutidos nos estudos de Gauthier et
al. (1998) abrangem uma falta de sistematização de um saber próprio do docente o que veio a
favorecer a valorização de ideias e a aceitação destas por muitos profissionais como suficientes e
necessárias para o exercício da atividade de ensino.
Embora o ensino seja exercido há séculos, Gauthier et al. (1998) destacam que é grande a
dificuldade de definir os saberes envolvidos no exercício deste ofício, devido à enorme
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ignorância em relação a si mesmo, como a principal trava para o seu desenvolvimento. Esses
autores destacam algumas das ideias preconcebidas neste estado de um “ofício sem saberes”, tais
como: “basta conhecer o conteúdo”, “basta ter talento”, “basta ter bom senso”, “basta seguir sua
intuição”, “basta ter experiência”, “basta ter cultura”, que acabaram se tornando uma espécie de
amarras capazes de manter o ensino um tipo de cegueira conceitual.
A ideia de que “Basta conhecer o conteúdo” ainda hoje resiste na cabeça de alguns
docentes. A concepção de que ensinar consiste apenas em transmitir um conteúdo a um grupo de
alunos, alimentando a crença de que quem domina um determinado conteúdo tem todas a
condições de ensiná-lo ainda permanece nos dias atuais. Tal pensamento baseia-se em uma mera
transmissão de conteúdo que alguém domine, a um determinado grupo de alunos, o que se
resume a negligenciar e subestimar uma complexa atividade como o ensino, reduzindo-o a uma
única dimensão, desvalorizando um refletir aprofundado sobre o seu ofício capaz de retardar seu
desenvolvimento (GAUTHIER et al., 1998).
Sobre a ideia de “Basta ter talento”, Gauthier et al. (1998) defendem que é preciso dar
razão ao pensamento de que o talento é indispensável ao exercício de qualquer ofício e que sem
ele todo o desempenho fica limitado. Entretanto, é necessário entender que o talento não é
suficiente e que o trabalho e a reflexão devem acompanhá-lo como um importante suporte para o
desenvolvimento.
Para o autor, ao reduzir as exigências para o exercício da atividade de ensino apenas ao
talento, a maioria daqueles que a exercem passa a estar privada da contribuição dos resultados
das pesquisas e, consequentemente, da possibilidade de melhor atuar nesta atividade, neste ou
em outro cenário qualquer.
Ao discutir sobre a ideia do “bom senso” como suficiente para ensinar, Gauthier et al.
(1998) se contrapõem a esta ideia, argumentando que a modernidade, desde o século XIX, nos
ensinou que o senso é plural, variável de acordo com as perspectivas, que pode ser discutido e
que não existe bom senso em si mesmo, mas inúmeras variações do senso. O pensar que não há
nada para aprender no ensino e que qualquer um que apresente um bom senso pode ser bemsucedido é um argumento que, segundo Gauthier et al. (1998), insinua que não existe nenhum
conhecimento e habilidade necessários ao exercício docente, bastando apenas usar o seu
discernimento, como se não precisassem de conhecimentos em que se apoiar.
Quanto à ideia de que “basta seguir a intuição”, Gauthier et al. (1998) se posicionam
contrariamente afirmando que a intuição se estabelece na relação com uma postura de negação
do saber; seguir a intuição implicaria, em última análise, ouvir as mensagens de sua consciência
arriscando-se a ir ao encontro de sua própria razão, já definida como sendo “uma imagem sem
pensamento”.
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O autor defende a ideia de que valorizar a intuição como único requisito necessário ao
ato de ensinar é sustentar uma concepção limitada do ensino, adiando indefinidamente o
estabelecimento de uma reflexão contínua sobre os saberes que lhe são necessários.
O desvelar desses saberes necessários ao ofício de professor não se faz recorrendo ao
nosso íntimo, mas, ao contrário, combatendo esse íntimo que, em uma certa medida, nada mais é
do que o reflexo de ideias preconcebidas, sendo necessário tornar público o nosso ofício privado,
o que poderia trazer um grande desenvolvimento para o próprio docente, para a construção de
sua identidade profissional e, consequentemente, sua profissionalização (GAUTHIER et
al.,1998).
Ao discutir a ideia de que “basta ter experiência”, Gauthier et al. (1998) nos diz que a
afirmação de que ensinar se aprende na prática está enraizada na maioria dos professores e traz
para a discussão Cormier et al. (1980), destacando sua afirmação de que grande parte dos
professores naquele momento de profissionalização, afirmavam terem aprendido a ensinar pela
própria experiência, caminhando entre erros e acertos, (CORMIER et al., 1980 apud Gauthier et
al., 1998)
O saber experiencial tem sua importância para o ensino, assim como para todas as outras
práticas profissionais, mas Gauthier et al. (1998) ressaltam que este saber não pode representar a
totalidade do saber docente, carecendo o mesmo de ser sustentado por um conhecimento
formalizado, um apoio necessário à interpretação dos acontecimentos presentes possibilitando a
construção de soluções para as dificuldades originadas durante o exercício da atividade.
Favorecer a exclusividade da experiência seria prejudicar o reconhecimento profissional
dos professores, tendo em vista que o reconhecimento de uma profissão se dá principalmente
pela posse de um saber formalizado e adquirido em uma formação de tipo universitário
(GAUTHIER et al., 1998).
Uma última ideia discutida por Gauthier et al. (1998) é a de que “basta ter cultura” para
atuar na docência, onde o autor segue afirmando que esse pensamento apenas favorece a
manutenção do ensino no estado de ignorância e como ocorre com o conhecimento disciplinar, a
cultural é essencial no exercício do magistério, mas considerá-lo suficiente para o ato de ensinar
é não contribuir para o desenvolvimento do ensino.
Sendo a educação um lugar por excelência dos conflitos de valor e de perspectiva, visto
que ela é o centro de nossas angústias coletivas, como definem Gauthier et al. (1998), ao clamar
por um bom senso como suficiente é forjar-se uma quimera, passa-se a defender o unitário, um
mundo inexistente ou que, no mínimo, não mais existirá. Clamar pelo bom senso, como se este
fosse suficiente, talvez seja simplesmente colocar em evidência apenas a sua posição,
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desqualificando a do outro e os que defendem tal ideia, buscam, na verdade, uma adesão ao seu
próprio ponto de vista, em detrimento do ponto de vista dos outros.
3.2.2 Os saberes sem ofício
Ao tratar o estado de “saberes sem oficio”, Gauthier et al. (1998) destaca que este estado
apresenta uma tendência inversa ao do “ofício sem saberes” discutido anteriormente. Tal
tendência seria a de formalizar o ensino, mas reduzindo de tal modo a sua complexidade que ele
não mais encontre correspondente na realidade. A diferença entre os “saberes sem ofício” e o
estado anterior é que, se tínhamos no primeiro estado discutido um ofício sem saberes
pedagógicos específicos, neste agora, reduzimo-lo a saberes que provocam o esvaziamento do
contexto concreto de exercício do ensino.
Assim como as ideias preconcebidas de um “ofício sem saberes” impediam a
constituição de um saber pedagógico, essa versão universitária científica e reducionista dos
saberes também negava a complexidade real do ensino e impedia o surgimento de um saber
profissional. Para Nunes (2001), a característica principal deste estado de “saberes sem ofício” é
a formalização do ensino acompanhada de uma visão reducionista de sua complexidade e da
reflexão de sua prática.
A origem do projeto de formalização da atividade docente é um tanto quanto antiga. O
ideal de criar uma pedagogia científica, de redigir um código do saber ensinar começou a tomar
corpo na Europa como nos Estado Unidos desde o fim do século XIX. O objetivo neste período
era o de fazer da pedagogia uma ciência aplicada alicerçada nas descobertas da psicologia, que é
considerada uma ciência pura. Assim, as descobertas no campo das ciências puras seriam
diretamente aplicadas na prática docente (GAUTHIER et al., 1998).
As ideias preconcebidas de um “ofício sem saberes” discutidas anteriormente,
bloqueavam a constituição de um saber pedagógico, negando a complexidade real do ensino e
impedindo o surgimento de um saber profissional.
3.2.3 Um ofício feito de saberes
Gauthier et al. (1998) abordam também a concepção de um “ofício feito de saberes”, o
que abrange vários saberes que podem ser mobilizados pelo professor em sua prática. Um
repositório contendo diferentes tipologias de saberes a serem sacados frente aos desafios diários
em resposta a inúmeras questões. Tal possibilidade aponta para a necessidade de estruturação
substancial do saber, em que tal processo tem sido encarado como um dos grandes desafios para
a profissionalização docente, tendo em vista a grande contribuição que uma formalização dos
saberes poderia trazer para ele.
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A tipologia apresentada por Gauthier et al. que vem integrar o repositório proposto é
composta pelos saberes que se seguem;
a) O saber disciplinar - Este saber refere-se aos saberes produzidos pelos pesquisadores
nas mais diversas disciplinas científicas e aos conhecimentos produzidos nas diferentes áreas do
conhecimento.
Para Gauthier et al.(1998), ensinar exige o domínio do conteúdo proposto, onde talvez o
significado da expressão “conhecer a matéria”, muito utilizada no dia a dia, não seja claro, pois o
que poderia ser entendido como conhecer a matéria? Será que conhecer a estrutura da disciplina
e os conceitos fundamentais seria o suficiente para se dizer um conhecedor da matéria? Será que
conhecer a história dessa disciplina, o contexto e o surgimento de determinados conceitos seria o
suficiente para se dizer conhecedor da matéria? Será que o saber do professor de química é
diferente do saber do químico?
Shulman (1987) defende a ideia de que professores bem-sucedidos não podem se limitar
a ter uma compreensão intuitiva ou pessoal de um conceito, princípio ou teoria particular. Eles
devem favorecer a compreensão conhecendo diferentes formas de representar os conceitos para
os alunos, buscando transformar o conteúdo considerando o propósito do ensino, incluindo
compreensão pessoal do conteúdo específico, como também o conhecimento das formas de
comunicar essa compreensão propiciando o desenvolvimento do conhecimento da matéria na
mente dos alunos.
Já na década de 1990, Grossman (1990) demonstrava com suas pesquisas que, cada vez
mais, o tipo de conhecimento que o professor possuía a respeito da matéria influenciava no seu
ensino e na aprendizagem dos alunos.
Independentemente de como é definido o saber disciplinar, ele não pode representar
sozinho o saber docente, mas juntamente com os outros saberes ele compõe a estruturação do
reservatório de saberes (GAUTHIER et al., 1998).
Mizukami (2011), em sua análise sobre os estudos de Shulman (1987), nos diz que
embora o conhecimento do conteúdo específico seja necessário ao ensino, o domínio de tal
conhecimento, por si só, não garante que o mesmo seja ensinado e aprendido com sucesso. Ou
seja, nesse contexto, ele é necessário, mas não suficiente.
b) O saber curricular – Uma disciplina passa por uma reorganização para se tornar
parte de um programa de ensino. A instituição de ensino seleciona e organiza alguns saberes
produzidos pela ciência, transformando-os em um corpus que será ensinado nos programas.
Esses programas são produzidos por outros agentes e não pelos professores. Para Gauthier et al.
(1998), o professor deve conhecer o programa, estudá-lo, pois este será o seu guia para o
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planejamento e para a avaliação, contribuindo assim de forma efetiva para a constituição deste
saber curricular.
c) O saber das ciências da educação – Segundo Gauthier et al. (1998), todo professor
durante seu período de formação ou no dia a dia de seu trabalho adquire alguns conhecimentos
profissionais que, embora não contribuam diretamente no ato de ensinar, apresenta-o às
diferentes facetas de seu ofício ou da educação como um todo. Este é um tipo de saber que
permeia a maneira do professor existir profissionalmente, buscando principalmente acompanhar
a evolução de sua profissão.
d) O saber da tradição pedagógica – Gauthier et al (1998) afirmam que cada um tem
uma representação da escola que o determina antes mesmo de ter frequentado um curso de
formação de professores na universidade. Ele exemplifica com a tradição pedagógica que se
instalou lá no século XVII, uma maneira diferente de fazer escola era então estruturada, onde o
mestre deixava de dar aula no singular passando a prática de um ensino simultâneo, se dirigindo
a vários alunos ao mesmo tempo, e tudo isso se propaga e se cristaliza naquilo que Gauthier et
al. chamam de “ a tradição pedagógica”. Este saber, segundo os autores, apresenta muitas
fraquezas podendo comportar muitos erros, mas ele será adaptado e modificado pelo saber
experiencial e validado ou não pelo saber da ação pedagógica.
e) O saber da experiência – Ao discutir este saber, Gauthier et al. (1998) destacam a
íntima relação entre a experiência e o hábito. O aprender por meio de suas próprias experiências
é algo vivido em particular, uma experiência que logo se transforma em regra e ao ser repetida
assume a forma de uma rotina. A experiência do professor é algo pessoal, privado e valoroso,
mas que na maioria das vezes é confinado ao ambiente de sala de aula. Gauthier et al. (1998)
explicam que o professor realiza julgamentos privados, que com o tempo geram uma espécie de
jurisprudência e esta, composta por truques, manobras e formas de fazer, algo como uma
expertise, que apesar de testadas permanecem em segredo.
Pimenta (1998) contribui com essa discussão trazendo um entendimento bem próximo ao
de Gauthier et al., de que os saberes experienciais são aqueles que os professores produzem no
desenvolvimento de sua atividade profissional, um saber que é desenvolvido por um processo
produtivo contínuo e permanente de reflexão sobre sua prática, um processo de reflexão-ação.
Além disso, para que a partir deste processo de reflexão-ação, constituam e transformem os seus
saberes-fazeres docentes em um saber de maior amplitude, denominado por Pimenta (1998)
como saber profissional, que favorecerá a estruturação de sua profissão.
Quando os alunos chegam ao curso de formação, nas licenciaturas, eles já têm saberes
sobre o que é ser professor devido às suas experiências como alunos, construídas com os
diferentes professores que tiveram em toda sua vida escolar e acadêmica (PIMENTA, 1999).
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Assim, o fato do docente inicial ter como seus parâmetros os professores que participaram de
sua formação no curso de bacharelado, não se distancia do que é vivenciado pelos alunos dos
cursos de licenciatura como discutido pela autora.
Gauthier et al. (1998) reconhecem a importância e o valor do saber experiencial para o
desenvolvimento tanto dos demais saberes como para a formação do professor, mas ressaltam
que este não deve caminhar de forma só e desvinculada dos outros saberes. Tardif (1991), por
sua vez, também reconhece a grande importância de tal saber, considerando-o como o centro do
saber docente; o ponto de partida do qual os professores iniciam a transformação das diversas
relações existentes com sua própria prática.
f) O saber da ação pedagógica ─ Este saber, segundo Gauthier et al. (1998), é o “saber
experiencial” dos professores a partir do momento em que se torna público e que é testado pelas
pesquisas. Segundo este pesquisador, é o tipo de saber menos desenvolvido, mas um dos mais
necessários à profissionalização docente, e sua explicação para isso é que, diferentemente de
outras profissões, o saber do professor é, em grande parte, privado e não passa por nenhuma
comprovação sistemática, quando o professor, isolado em seu mundo, passa com seus vários
julgamentos a construir uma espécie de jurisprudência bem particular, sobre, por exemplo, o
resultado de truques que funcionam, ou que parecem funcionar.
Embora esta construção de jurisprudência particular não aconteça apenas no exercício
docente, mas em todas as profissões, para Gauthier et al. (1998), tal jurisprudência particular não
tem nenhuma utilidade para a formação de professores, pois não contribui para o
desenvolvimento da profissão docente. Os resultados das pesquisas sobre este saber poderiam
trazer grandes contribuições para o aperfeiçoamento da prática docente, mas, ao contrário disso,
os autores dizem que este saber é perdido quando o professor deixa de exercer o ofício, levando
consigo, em segredo, todo o conhecimento de uma vida profissional.
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Quadro 4. De um ofício sem saberes a um ofício feito de saberes
Um Ofício sem Saberes

Saberes sem Ofício

Basta conhecer o conteúdo
Basta ter talento
Basta ter bom senso
Basta seguir sua intuição
Basta ter experiência
Basta ter cultura
Formalizar o ensino, mas reduzindo de tal modo a sua
complexidade de forma que ele não mais encontre
correspondência com sua realidade

Um Ofício feito de Saberes

Saber Disciplinar
Saber Curricular
Saber das Ciências da Educação
Saber da Tradição Pedagógica
Saber Experiencial
Saber da Ação Pedagógica

Fonte: Elaborado pelo autor com base em Gauthier et al., 1998.

Este saber pedagógico é um dos principais esteios da ação docente; é este saber que
possibilita ao docente interagir com todo o ambiente de ensino, na sala de aula, na instituição de
ensino onde ele atua. A expressão desse saber pedagógico é a prática docente, assim como sua
fonte de desenvolvimento (PIMENTA, 2007).
Uma prática sempre diante de complexas situações, para as quais deve sempre encontrar
respostas, sejam estas conhecidas ou não, dependerão da capacidade e habilidade do professor de
leitura da realidade e do contexto de forma a facilitar sua prática. Segundo Pimenta (2007), as
respostas do professor traduzem-se na forma em que ele intervém sobre o local em que ele atua:
a sala de aula.
Tais respostas quando ainda não são o saber pedagógico, constituem o seu
gérmem. O saber pedagógico elaborado a partir do conhecimento e ou saber
que o professor possui e a relação exercida entre esses e sua vivência
identificam-se com a relação teoria-prática da ação docente (PIMENTA, 1999,
p. 46).

Assim, os saberes pedagógicos podem colaborar com a prática desde que estes sejam
mobilizados a partir dos problemas que a prática coloca, o que afirma uma posição de
dependência da teoria em relação à prática, pois esta é anterior. Segundo a autora, estes saberes
podem colaborar com a atividade docente, principalmente se forem mobilizados a partir dos
problemas surgidos nesta aividade destacando-se sempre a dependência da teoria em relação à
prática, devido à sua anterioridade (PIMENTA, 1999).
Segundo Pimenta (1999) a prática docente como expressão do saber pedagógico é
sustentada por uma reflexão seguida da validação de um ou mais saberes mobilizados,
constituindo-se em uma fonte de desenvolvimento da teoria pedagógica que, ao integrar este
ciclo, irá sustentar as práticas que nascem e nascerão na sala de aula.
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3.3 UMA PRÁTICA PRUDENTE
Ao pensarmos sobre a mobilização dos saberes durante a prática docente, Beillerot
(2003) defende que a prática é algo a mais do que a totalidade de gestos, ações e fazeres, o que
contraria o senso comum e aponta para uma certa particularidade. Para a autora “prática”
reporta-nos aos processos que permitem ou permitiram o referido fazer, onde a preciosidade
deste conceito repousaria em seu duplo caráter que: de um lado, incluindo os gestos, as
condutas, as linguagens, e, de outro, os objetivos, as reais intenções, as estratégias e as
ideologias se corporificam em gestos, condutas e ações afirmando ainda que as práticas seriam
objetos sociais, abstratos e complexos, não perceptíveis facilmente, necessitando as mesmas de
uma análise apurada para serem realmente percebidas em sua essência.
Franco (2016), ao discutir mais precisamente sobre a prática docente, ressalta sua
necessidade de transformação ao se

relacionar com

o saber pedagógico/didático,

compreendendo-a com uma ênfase no sujeito que interpreta e dá sentido ao mundo que
corajosamente estabelece diferentes relações com os saberes, produzindo diferentes modos de
agir no mundo.
Tal pensamento exposto por Franco nos conduz a um entendimento de que o repertório
de conhecimentos, embora constituindo-se como um excelente instrumento reflexivo para os
docentes, sejam iniciantes ou experientes, não deve vendar nossos olhos para a imensa
complexidade que envolve a realidade de uma sala de aula.
Gauthier et al. afirmam, ainda, que a trajetória do ensino já apontou para dois extremos:
um de limitar toda a singularidade das situações educativas às informações fornecidas pela
ciência ou considerar que a complexidade de uma sala de aula é tão grande que nada poderia ser
feito sobre ela; que nada poderia ser aprendido. Para o autor, é preciso olhar para esses dois
extremos e pensar sobre a importância de uma reflexão docente sobre suas próprias práticas,
cientes de que tal prática é o caminho para a formalização de seus saberes, para a validação e
desenvolvimento destes. Gauthier et al. (1998) ressaltam que, mesmo com uma certa
regularidade nas salas de aula no Ocidente, o professor se depara com muitos acontecimentos
que exigem uma decisão rápida deixando pouco tempo para a deliberação e para a reflexão, o
que o autor denomina de “microdecisões”.
Sendo assim, dizer que um repertório de conhecimentos é suficiente para atuação docente
negligenciando toda a complexidade existente seria um erro de nossa parte, pois o professor não
deve contar apenas com os saberes formalizados para orientar sua ação. Desse modo, ao
considerar a complexidade da prática pedagógica, relevando, ainda, a importância da ação como
resposta às inúmeras situações do dia a dia docente, fica quase palpável o entendimento de que a
prática docente procede das deliberações diárias. E por tal “raciocínio prático se apoiar numa
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base imprecisa, discutível, e submissa a uma ordem de valores, obriga necessariamente o agente
a usar de prudência, a colocar sua ação sob a égide daquilo que os gregos designavam pelo termo
phronèsis.” (GAUTHIER et al, 1998, p. 352).
Para Gauthier et al. (1998), o professor deve ser prudente, não tendo, o mesmo, na
verdade uma outra escolha, a não ser reajustar constantemente seus meios em função das
finalidades que espera. Para este autor é a phronèsis que dá a dimensão ética à ação.
Angioni (2011) em suas investigações nos diz que Aristóteles inicia um caminho em
direção à elucidação do modo que a phronèsis, uma virtude intelectual, é “praktike”, arte de
fazer alguma coisa. A phronèsis para Aristóteles, segundo o autor, “é uma virtude intelectual
que, acolhendo o fim correto adotado pela virtude do caráter, determina as condições
efetivamente apropriadas para a realização desse fim, para além do propósito ou da intenção de
agir bem” (ANGIONI, 2011, p. 306). Segundo o autor, Aristóteles buscava caracterizar a
phronèsis como uma virtude intelectual cujo traço mais relevante – mas não exclusivo – seria a
avaliação correta das circunstâncias singulares das quais depende a efetiva realização de cada
ação virtuosa (ANGIONI, 2011).
A ideia de uma prática prudente apresentada por Gauthier et al., com o auxílio da
concepção filosófica de phronèsis, a prudência ou a sabedoria prática é defendida como uma
dimensão ética da ação.
Para Gauthier et al. (1998), a prudência – a phronèsis no sentido de Aristóteles ─ não é
somente um conhecimento teórico da ação certa, mas, principalmente, uma capacidade de “agir
bem”. O autor, com esta argumentação, sustenta a ideia de que o saber da ação pedagógica,
constante do repositório de saberes discutido por ele mesmo, é um saber essencial à ação
docente, pois por meio de uma interação com os outros saberes ajuda o professor a julgar, ou
como denominado pelo autor, a “deliberar” as melhores ações a serem tomadas no decorrer de
suas práticas, favorecendo o “agir bem”.
3.4 A MOBILIZAÇÃO DE SABERES
Nossa discussão sobre os saberes docentes caminha tendo como referenciais autores
como Shulman (1986a), Gauthier et al. (1998), Tardif (1999; 2002; 2014), ou com renomados
pesquisadores nacionais como Pimenta (1999), Bolzan (2008) e Cunha (2004; 2006). Contudo,
uma observação se faz necessária, uma vez que, embora suas pesquisas sobre o tema sejam de
relevante importância, grande parte das investigações são realizadas com professores que
tiveram uma formação pedagógica na licenciatura e não voltada para o ensino superior.
Assim, Tardif (2002) ressalta que o saber docente é formado por um conjunto de saberes
com relativa coerência, compondo o universo de referência para ação pedagógica do professor.
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Cabe aqui salientar que o autor se refere, em grande parte, aos professores com formação
pedagógica vindo das licenciaturas. Geralmente, estes professores, quando questionados sobre o
seu saber, referem-se geralmente a saberes pessoais e a um saber-fazer pessoal, falam dos
saberes curriculares, dos programas e dos livros didáticos, apoiam-se em conhecimentos
disciplinares relativos às matérias ensinadas, fiam-se em sua própria experiência e apontam
certos elementos de sua formação profissional (TARDIF, 2002).
Tais saberes serão, em grande parte, frutos de uma prática reflexiva, frutos desenvolvidos
diante de uma imprevisibilidade que, muitas vezes, exigirá do docente uma capacidade artística,
de invenção e de adaptação à realidade do ensino que, por sua vez, é dinâmica e em constante
transformação (SCHÖN, 1983). Tardif (2002), nesse sentido, aponta para alguns conhecimentos
que devem acompanhar este bom docente:
O professor ideal é alguém que deve conhecer sua matéria, sua disciplina e seu
programa, além de possuir certos conhecimentos relativos às ciências da
educação e à pedagogia e desenvolver um saber prático baseado em sua
experiência cotidiana com os alunos (TARDIF, 2002, p. 39).

Sendo assim, algumas questões, embora não sejam específicas do nosso estudo, são de
reconhecida importância quando professores são avaliados para o exercício docente.
De onde vêm as explicações do professor? Como os professores decidem o que ensinar,
como lidar com problemas de incompreensão? Quais são as fontes de conhecimento do
professor? O que faz um professor? Como o conhecimento novo é adquirido? Como o professor
emprega a experiência no conteúdo para gerar novas explicações, representações ou
esclarecimentos? Como o professor novato (ou até mesmo o veterano experiente) vê a
importância da experiência no assunto durante o processo de ensinar? (SHULMAN, 1986).
Para Tardif (2014), as múltiplas tarefas desenvolvidas pelos professores em seu
complexo ambiente de trabalho proporcionam a mobilização de diferentes saberes em seu dia a
dia possibilitando até mesmo uma espécie de hierarquização destes saberes para uma utilização
futura. O autor (TARDIF, 2014, p.13) ressalta ainda que “quanto menos utilizado no trabalho é
um saber, menos valor profissional parece ter”. Tal relato nos chama a atenção para uma busca
dos saberes mais utilizados no trabalho, pelos professores dos cursos de administração.
Uma vez constatada a importância do repertório de saberes para o processo de
profissionalização, desperta-nos o interesse em descobrir quais saberes os professores bacharéis
têm mobilizado no exercício da docência, partindo da hipótese de que utilizam os conhecimentos
que adquiriram ainda como alunos.
Diante disso, nossa pesquisa buscou responder às questões de estudo elencadas a seguir:
a) Quais os saberes mobilizados pelos professores bacharéis do curso de administração?
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b) Dos saberes identificados, qual o apontado como o de maior valor para o exercício
docente?
c) Como tem-se dado a relação destes docentes com a pedagogia diante do processo de
ensino-aprendizagem?
Mobilizar diferentes saberes diante de uma complexidade não é algo fácil, uma vez que
um agir prudente é necessário, como apontam Gauthier et al. (1998), e embora os professores
utilizem diferentes saberes, essa utilização se dá em função do seu trabalho e das situações,
condições e recursos ligados a este trabalho. Ou seja, é durante esta relação que os saberes são
mobilizados de acordo com as necessidades devendo ser de forma prudente, a formação
pedagógica vem contribuir para além da formalização do saber estruturando sua ideal utilização
de acordo com o discernimento proporcionado pelo saber da ação pedagógica.
É interessante destacar que as mobilizações realizadas no decorrer das relações do
trabalho docente em resposta às diferentes situações, segundo os autores estudados, parecem
contribuir para a produção de novos saberes, assim como para uma espécie de remodelagem dos
existentes como consequência de um aperfeiçoamento e prévios conhecimentos pedagógicos.
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4 O ENSINO DE ADMINISTRAÇÃO NO BRASIL
A Revolução Industrial, que se iniciou no século XVIII na Inglaterra, foi um marco de
transformações econômicas, sociais e políticas; um período marcado por grandes invenções e
uma produção de bens em larga escala impulsionando um crescimento econômico crescente,
independente da agricultura e da limitada produção artesanal (BENCKE; GILIOLI, 2003).
Segundo estes autores a crescente utilização de máquinas nos processos produtivos
contribuiu para uma redução de custos e do tempo de produção, consequências do avanço
tecnológico e do progresso científico, que alinhadas à descoberta de novas formas de energia
simbolizaram o avanço técnico científico da época. Surgia então, neste momento, o ensino de
administração com vistas a atender a crescente demanda por conhecimento técnico criada pelas
próprias indústrias.
Embora a administração tenha surgido como prática social há milhares de anos, nas
antigas civilizações, seu estudo como ciência é relativamente recente, com um pouco mais de um
século de existência (SANTOS, 2017).
Assim, o marco histórico do nascimento da ciência da administração se deu com a
publicação dos princípios da administração científica por Frederick Winslow Taylor e
prosseguiu introduzindo nas organizações produtivas conhecimentos de planejamento,
especialização, controle e execução que verdadeiramente contribuiu com o pensamento
administrativo moderno.
Trindade (2003) afirma que, entre 1983 e 1929, Frederick W. Taylor, ao apresentar seu
estudo sobre o controle dos tempos e movimentos exercidos pelo trabalhador na fábrica, dava
início à “administração científica”, cujo objetivo era elevar os níveis de produtividade,
eliminando todo tipo de perdas, principalmente as advindas da ociosidade do trabalhador, nos
processos de produção.
Para Bencke e Gilioli (2003), Henry Ford, o fundador da Ford Motor, foi o grande
precursor da divisão do trabalho, no início do século XX, sustentando-se como um grande
inovador para o modelo produtivo por quase todo o século. Ele introduziu o sistema de linha de
montagem na indústria automobilística, promovendo a produção em massa. Com relação à
organização do trabalho, Henry Ford instituiu a produção de maior número de produtos
acabados, com maior garantia e menos custo, constituindo assim, a denominada racionalização
da produção.
A linha de montagem construída por ele permitiu a produção em série que, por sua vez,
promoveu a

padronização das máquinas, instrumentos, matéria-prima, mão-de-obra,
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proporcionando um custo cada vez menor de produção, trazendo consigo uma série de benefícios
relacionados ao mundo da administração.
Entretanto, foi com o modelo de produção conhecido como Toyotismo, caracterizado
pela superação racional instrumental dos modelos taylorista/fordista de produção, que surgiu a
necessidade de um novo perfil profissional que fosse, sobretudo, polivalente para assumir
qualquer posto de trabalho, preparado para produzir sobre demandas, flexível, capaz de adaptarse imediatamente para a nova produção no decorrer do dia, além de ser resistente a uma rotina de
trabalho desgastante em prol de uma grande demanda.
O Toyotismo, baseado principalmente em princípios ideológicos, organizacionais e
legitimados sob os modelos de administração, tornou-se uma ideologia universal da produção
sistêmica do capital e parte do papel do administrador presente nas discussões relacionadas ao
ensino da administração surgiu, de certo modo, com o modelo Toyotista de produção.
(BENCKE; GILIOLI, 2003)
Assim, Goodrick (2002) destaca que antes da Segunda Guerra Mundial, o campo de
educação da administração estava fragmentado, as habilidades de comércio e habilidades
específicas eram ensinadas e o campo institucional passou a abraçar um modelo de educação de
gestão que estava fortemente ligado a pesquisa empírica.
Um relato interessante sobre a história do ensino de administração, que se alinha ao
modelo empírico instituído naquela época, em que a experiência profissional era vista como o
mais importante a ser ensinado aos futuros administradores, aparece nos estudos de Lima (2016)
sobre as representações sociais da prática docente de professores do curso de tecnólogo em
gestão.
Este autor afirma que a figura do administrador ou a profissão de administrador não
nasceu dentro das universidades, mas dentro das empresas; ela nasce no desenvolvimento da era
moderna, com a evolução do modelo industrial e a complexificação das etapas e da tecnologia da
produção. Do mesmo modo, o ensino desta profissão não surgiu nas universidades, mas com
grupos de empresários, proprietários de empresas ou indústrias, administradores, engenheiros,
contadores, psicólogos e outros demais profissionais que começaram a se organizar naquilo que
foi ganhando o nome de escolas de negócios para troca de experiências e transmissão do
conhecimento prático acumulado (LIMA, 2016).
Dessa forma, vale dizer que as primeiras escolas de administração de empresas surgiram
na década de 1850 nos Estados Unidos da América e na Europa (ENGWALL, 2007).

62

ANO

Quadro 5. Primeiras Escolas de Administração de Empresas
ESCOLAS DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS

1851

University of lousiana, EUA
Institut Supérieur de Commerce de l’Etat. Antwerp. Bélgica

1852

Institut Supérieur de Commerce Saint Ignace. Antwerp.
Bélgica
University of Wisconsin. EUA

1854

Ecole Supérieure de Commerce. Paris, França

1856

Wiener Handelsakadeemie, Austria
Fonte: adaptado de Engwall (2007).

Silva e Caeiro (2016), ao abordarem o surgimento do ensino de Administração no
mundo, ressaltam que o mesmo surgiu como um conjunto de técnicas e habilidades ensinadas no
sistema escolar em vários países da Europa, entre os séculos XIX e XX, não despontando em
universidades, e sim, com a formação de escolas comercias independentes, como apontado por
Alcadipani e Bertero (2014).
Segundo Goodrick (2002), o início do crescimento das escolas de negócios se deu por
volta da primeira parte do século , mais precisamente nos anos anteriores à Primeira Guerra
Mundial, estas escolas, valorizavam muito o ensino de experiências práticas e habilidades, das
competências necessárias para o atendimento das demandas da indústria.
Oliveira, Lourenço e Castro (2015) afirmam que o reconhecimento da capacidade
gerencial dos EUA, veio relacionado à sua ascensão como potência econômica e bélica,
principalmente por seu protagonismo e liderança dos aliados durante a II Guerra Mundial. Com
o fortalecimento de sua indústria nacional as Business Schools 2ganharam maior importância no
território americano crescendo em quantitativo de alunos e investimento.
O ensino de administração, talvez, por ser fortemente empírico, naquele período, adotava
um modelo generalista de atendimento às demandas das empresas, o que já na década de 1930
alimentava a crítica devido ao cunho vocacional deste modelo. Os críticos alegavam ainda uma
crescente proliferação de cursos especializados sendo desenvolvidos sem qualquer pesquisa que
os apoiasse (BOSSARD; DEWHURST, 1931).

2

Business Schools: Segundo o dicionário Collins este termo refere-se à escola ou faculdade de negócios
que atua na formação de profissionais especializados em economia, gestão, marketing e demais áreas
ligadas a negócios.
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Para atender à demanda por profissionais capazes de conduzir as grandes corporações, e
para que estas operassem em condições de competitividade, os EUA investiram fortemente no
fortalecimento da administração. Para Goodrick (2002), isso foi resultado de um enfoque
científico e um forte financiamento direcionado ao ensino e à pesquisa. Com o reconhecimento
dos trabalhos de muitos estudiosos da área, bons alunos foram atraídos e estes ajudaram a criar
uma rede de profissionalismo em torno da gestão empresarial (OLIVEIRA; LOURENÇO;
CASTRO, 2015).
O ensino universitário de administração nos Estados Unidos, tendo a gestão como
disciplina acadêmica, desenvolveu-se em programas de educação universitária de forma
orientada para as empresas já no século XX, onde o estudo da gestão começou a se formalizar de
forma particular (GOODRICK, 2002).
Após a Segunda Guerra Mundial, o modelo de produtividade dos EUA se espalhou ao
redor do mundo e o trabalho desenvolvido pelas Business Schools, as conhecidas escolas de
negócios, se tornou amplamente conhecido e respeitado, um cenário que estimulou organizações
de várias parte do mundo a recrutarem profissionais nas universidades dos EUA para
trabalharem em seus países (PFEFFER; FONG, 2004).
Contudo, algumas fragilidades no ensino de administração nessas Business Schools
começaram a surgir com o tempo, como abordado por Oliveira, Lourenço e Castro (2015), e
alguns pesquisadores começaram a questionar o trabalho desenvolvido pelas escolas de
administração nos EUA.
Pfeffer e Fong (2002) chegaram a questionar em suas investigações se teria chegado o fim
das Business Schools devido às acusações de que, estas instituições, estariam promovendo um
pobre processo educacional, realizando pesquisas irrelevantes e incestuosas e de afastarem das
questões que envolvem o cotidiano organizacional e que compõe sua essência original, ou seja
se transformaram em apenas negócios onde os alunos eram apenas valorosos clientes.
Tal caminho escolhido pelas Business Schools, naquele momento, demonstrou ser mais
seguro e confortável, porém pobre, sem um conjunto de valores legítimos e duradouros.
Entretanto, independente das críticas, essas instituições se mantiveram no cenário, motivadas por
seus lucros e, consequentemente, por serem consideradas um bom negócio.
No Brasil, após o término da Segunda Guerra Mundial, as transformações na sociedade
brasileira impulsionaram a criação de cursos de administração principalmente na cidade de São
Paulo, considerada como o grande centro econômico brasileiro devido ao seu grande
desenvolvimento industrial.
Neste período, a modernização era o grande alvo a ser alcançado e esperava-se que o
desenvolvimento econômico solucionaria todos os problemas presentes na sociedade capitalista
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naquele tempo, além do que a administração, nos preceitos científicos, contribuiria na atenuação
dos conflitos predominantes do início da industrialização no país, atingindo, portanto, todas as
camadas da sociedade (CARNEIRO, 2015).
A era Vargas foi uma fase propulsora também para o crescimento dos cursos de
administração. Neste período ocorreram grandes mudanças estruturais com foco para o
desenvolvimento do país com uma industrialização orientada pelo Estado. Tal fato foi de suma
importância para o desenvolvimento da administração no Brasil, uma vez que o país demandava
por profissionais qualificados para atuarem no crescimento das empresas, assim como, nas
complicadas estruturas estatais, (PINTO; MOTTER JUNIOR, 2012).
No Brasil, a profissão de administrador foi oficializada em 1965 pela Lei nº 4.769 de 09
de setembro de 1965. Além disso, Closs, Aramburu e Antunes (2009) relatam que, em 1966, por
meio de uma resolução não numerada, ocorreu a regulamentação do ensino de Administração de
Empresas. Foi estabelecido um currículo mínimo contemplando as áreas funcionais e os aspectos
relativos à formação geral do administrador, legitimando cursos e diplomas e possibilitando a
expansão da educação em administração no país.
Em 1993, 27 anos depois, o currículo mínimo foi reformulado pela Resolução nº 02/93
(BRITO, 2015). De acordo com Oliveira, Lourenço e Castro (2015), o objetivo dessa resolução
era estabelecer uma formação mais generalista, buscando favorecer o acompanhamento dos
avanços da ciência e da tecnologia, resultando na oferta de diversas habilitações específicas para
os cursos de administração por todo o país.
Em São Paulo, entretanto, a introdução da administração foi caracterizada pela
importação de metodologias por instituições de ensino tanto no âmbito público como no privado.
Essas instituições criaram cursos, cujo objetivo era formar para uma “gerência científica”,
capazes de efetivamente contribuir para a estruturação de uma burocracia especializada e
requerida para o desenvolvimento do país. A formação do administrador, neste período, foi
norteada por seu embasamento nas ciências sociais, consideradas então indispensáveis à
formação do administrador e pela ênfase na administração como profissão modernizadora
(CARNEIRO, 2015).
Em linhas gerais, podemos dizer que as pesquisas e o ensino sobre o ensino em
administração no Brasil são recentes, grande parte delas apontam para um crescimento no
número de cursos de graduação em administração, desde a instituição das primeiras escolas no
país nas décadas de 1940 e 1950. O período de maior expansão deste curso foi a partir da década
de 1990, onde o país era governado pelo então presidente da República Fernando Henrique
Cardoso (CARNEIRO, 2015).
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No Brasil, a formalização do curso consolidou-se a partir da ideia de que o ensino de
técnicas específicas poderia respaldar o ofício de administrador (BARROS, 20133), e as escolas
particulares foram as primeiras a oferecerem cursos superiores de Administração, porém, este foi
um começo modesto, sem grande projeção ou repercussão social (NICOLINI, 2003; PINTO;
MOTTER JUNIOR, 2012).
Segundo Pinto e Motter Junior (2012), a FGV começou a oferecer o ensino de
administração já em 1952 com a recém-criada Escola Brasileira de Administração Pública
(EBAP), no Rio de janeiro, como a primeira escola de Administração Pública do Brasil e da
América Latina e, em 1954, institui a Escola de Administração de Empresas de São Paulo (
EAESP). A EAESP contribuiu de forma grandiosa para a formação de novos administradores,
sendo hoje ainda, referência na área de Administração.
Em contrapartida, Brito (2015) afirma que foi o padre jesuíta Roberto Sabóia de
Medeiros, que criou, em 1941, a primeira escola brasileira de administração de empresas: a
Escola Superior de Administração de Negócios de São Paulo (ESAN/SP) que durante 5 anos
seguiu sua trajetória, como única instituição de ensino de administração no país, até ser criada
em 1946, a Faculdade de Economia e Administração da Universidade de São Paulo (FEA/USP).
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Quadro 6. Linha do Tempo da História do Ensino de Administração do mundo para o
Brasil

Fonte: Teixeira, Silva e Mafra (2011, p. 04), adaptado pelo autor.

Dessa maneira, o modelo de gestão americano difundido nas universidades brasileiras se
deu em maior proporção após os acordos de cooperação firmados entre Brasil e EUA. Os
objetivos desses acordos era a formação de recursos humanos visando à promoção do
desenvolvimento, mas contribuíram, em muito, com a influência americana no ensino de
administração. Tais convênios enfatizaram a necessidade de uma formação de professores para o
ensino de Administração de Empresas, visando a dotar o governo e a área privada de técnicos
competentes para promoverem o desenvolvimento econômico e social. Em 1961, retornaram os
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primeiros professores bolsistas dos EUA e a Escola de administração da Universidade Federal da
Bahia passou por sucessivas fases de afirmação institucional. Em 1962, a EA/UFBA passa a
figurar no Estatuto da Universidade (FISCHER; WAIANDT; FONSECA, 2011).
Esta cooperação promoveu a criação de escolas de administração como a da
Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRS) e a da Universidade Federal da Bahia
(UFBA), conforme abordamos anteriormente, contando ainda com a presença de professores
norte-americanos no Brasil como fruto destes convênios que se encerrou poucos anos depois
(FISCHER, 1993).
Silva e Caeiro (2016) ressaltam em seus estudos um aspecto bem interessante em relação
aos acordos de cooperação entre Brasil e EUA, enfatizando que a influência americana ainda é
muito forte e presente em relação ao ensino de administração, com uma predominância da
produção estrangeira, principalmente a norte-americana entre os títulos indicados aos estudantes.
Mcallister (1998) trabalha em suas investigações a superficialidade no ensino de
administração com a reprodução de modelos que se distanciam da realidade da organização,
percebendo-se ainda uma sistematização do campo dos estudos organizacionais. O autor segue
defendendo que o ensino trabalhado com modelos não estimula o senso crítico e reflexivo do
aluno, apresentando-se como uma espécie de “supermercado de ideias”, em que as mesmas são
dispostas de forma a serem utilizadas no atendimento de demandas específicas, como receitas
prontas, conhecimentos estes enganosamente anunciados como científicos, que de tão enraizados
prejudicam a busca pelo novo.
Tal cenário vem sendo estabelecido por uma cultura imediatista, com um quantitativo
considerável de alunos buscando nas escolas de negócios uma pedagogia que favoreça a
apresentação de soluções prontas, onde cursos e professores facilitem as coisas, uma
metodologia ou algo parecido que “economize o raciocínio” por parte dos discentes, esperando
dos cursos e dos docentes respostas ainda inquestionáveis, tendendo a reagir negativamente às
propostas construtivistas e à incerteza que é própria do processo de aprendizado nessa
perspectiva, (SILVA; CAEIRO, 2016; PAULA; RODRIGUES, 2006).
As literaturas pop management3 têm sido grande influenciadoras deste modelo de
reprodução, pois essas publicações são recheadas de relatos de feitos heroicos de gestores que
exaltam novas tendências e tecnologias gerenciais lançando conselhos para o sucesso
profissional sem nenhum embasamento científico, contribuindo para uma inconsistência no
ensino de administração e consequente desvalorização da pesquisa científica e atuação docente.
3

Literaturas pop management: refere-se à literatura popular de gestão que compreende livros e revistas
produzidos pela mídia de negócios para consumo rápido dos leitores, geralmente com ‘receitas’ fáceis de
como administrar (WOOD JR.; DE PAULA, 2002).
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Grande parte desta literatura parece se basear nas opiniões e dicas de profissionais supostamente
bem-sucedidos e nas análises de consultores e “gurus” do management. Esse material costuma
ser usado como parâmetro por muitos agentes do mundo da administração, como gerentes,
consultores, estudantes e até mesmo pelos professores de administração (WOOD JR.; PAULA,
2002).
Nesse sentido, é oportuna a observação de Silva e Caeiro (2016) de que no Brasil é
minimamente explorada a ideia de uma pedagogia que favoreça uma formação crítica e reflexiva
no ensino de administração tanto no que se refere à valorização de conteúdos alinhados à
epistemologia crítica nos currículos e programas de disciplinas quanto ao estímulo a uma
posição mais crítica dos alunos em relação aos conteúdos típicos dos cursos de Administração
(PAULA; RODRIGUES, 2006).
Assim, desde 1996, com a promulgação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação
Nacional foi assegurada uma autonomia às IES, que em muito as favoreceu proporcionando
maior mobilidade para adequação às necessidades do mercado de trabalho e também para o
alinhamento de seus produtos de forma a captar seus alunos “clientes”. Dessa forma, o artigo 53
da referida lei estabelece que:
Art. 53. No exercício de sua autonomia, são asseguradas às universidades, sem
prejuízo de outras, as seguintes atribuições: I - criar, organizar e extinguir, em
sua sede, cursos e programas de educação superior previstos nesta Lei,
obedecendo às normas gerais da União e, quando for o caso, do respectivo
sistema de ensino; II - fixar os currículos dos seus cursos e programas,
observadas as diretrizes gerais pertinentes; (BRASIL, 1996).

As diretrizes para os cursos de graduação em administração em vigor mantêm-se as
mesmas e foram estabelecidas pela Resolução nº 04 de 13 julho de 2005:
Art. 1º A presente Resolução institui as Diretrizes Curriculares Nacionais do
Curso de Graduação em Administração, bacharelado, a serem observadas pelas
Instituições de Ensino Superior em sua organização curricular. Art. 2º A
organização do curso de que trata esta Resolução se expressa através do seu
projeto pedagógico, abrangendo o perfil do formando, as competências e
habilidades, os componentes curriculares, o estágio curricular supervisionado,
as atividades complementares, o sistema de avaliação, o projeto de iniciação
científica ou o projeto de atividade, como Trabalho de Curso, componente
opcional da instituição, além do regime acadêmico de oferta e de outros
aspectos que tornem consistente o referido projeto pedagógico [...] (BRASIL,
2005).

Em relação à oferta de cursos de graduação no cenário do ensino superior, o curso de
administração, segundo dados do INEP 2017, é oferecido por 1.777 IES, sendo 218 públicas e
1.559 privadas, sendo ainda um dos que mais recebem matrículas neste seguimento de ensino.
Quadro 7. Os três cursos com mais número de matrículas no ensino superior
Cursos

Número de Instituições que
oferecem o Curso

Matrículas

69

Total

Pública

Privada

Total

Pública

Privada

TOTAL

2.447

296

2.151 8.286.663 2.045.356 6.241.307

Administração

1.777

218

1.559 1.221.995

Pedagogia

1.103

154

949

729.100

137.095

592.005

Ciências Contábeis

1.038

92

946

362.042

45.389

316.653

156.127 1.065.868

Fonte: Censo 2017 – INEP.

Conforme a quadro acima, 72% das IES oferecem o curso de administração e dessas
1.777 instituições que oferecem este curso, 1.559, cerca de 87,73%, são IES privadas. O curso
de administração lidera o ranking de curso oferecido por mais Instituições de Ensino Superior,
como também está como primeiro colocado como curso com maior número de matrículas,
1.221.995 matrículas, cerca de 14,75% de todas as matrículas no ensino superior.
Assim, diante do exposto, podemos concluir que para o atendimento de tão grande
número de matriculados nos cursos de administração espalhados pelo território nacional é
necessário um grande número de docentes que, em suas salas de aula, deverão mediar o processo
de ensino-aprendizagem.
A este respeito, podemos citar como exemplo algumas pesquisas realizadas que buscam
discutir a atuação docente no curso de Administração, como Campelo (2011) que buscou
identificar, dentre outras coisas, os saberes docentes em uma IES pública. O autor concluiu que
os professores de Administração apresentaram uma boa desenvoltura quando em sala de aula,
trazendo diversas experiências de suas atividades profissionais que os mesmos exercem
paralelamente à docência. Aulas recheadas de exemplos práticos e, muitas vezes, de
acontecimentos recentes na realidade do mercado e nas próprias organizações, onde prestam
serviços de consultoria.
Entretanto, o que causou grande preocupação dentre toda a realidade observada em
campo foi o fato dos professores parecerem valorizar mais as experiências práticas do que as
bases teóricas das disciplinas. O autor nos fala ainda que os alunos pareciam encantar-se mais
com as narrativas dos professores sobre a realidade do mercado do que com o entendimento
conceitual em torno de cada campo disciplinar (CAMPELO, 2011).
Pereira (2015) discute a prática pedagógica dos professores atuantes no curso de
graduação em administração da Instituição de Ensino Superior pesquisada, tendo como foco
principal o melhor desempenho possível no Exame Nacional de Desempenho de Estudantes, o
ENADE, e toda a prática pedagógica era voltada para esse objetivo.
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Por meio das declarações dos professores, Pereira (2015) constatou o quanto é valoroso
para eles, e para a instituição, preparar seus alunos para a avaliação que ocorre após a conclusão
do curso, cuja importância está na possibilidade dessa pontuação favorecer uma melhor
conceituação após somada a outros itens também avaliados pelo Ministério da Educação e
Cultura (MEC), o que iria contribuir grandemente para a valorização da imagem da instituição,
aos olhos dos futuros alunos e das políticas governamentais que financiam a educação superior
deste país. No caso da IES pesquisada, o ENADE serve de base para a elaboração dos projetos
pedagógicos, planos de ensino e avaliação dos alunos.
Bergami (2017), por sua vez, discute os saberes na graduação em administração nas
universidades federais do Estado de Minas Gerais, trazendo-nos como achados de sua pesquisa
que as primeiras características identificadas foram em relação aos objetivos do curso. O
pensamento crítico e reflexivo defendido como objetivo mostra que a graduação em
administração deve ser capaz de formar um profissional que entenda as especificidades regionais
e que seja capaz de articular os saberes produzidos no curso com as necessidades e
particularidades de cada região. Há uma preocupação com a formação de um administrador
responsável com as consequências de suas decisões nas organizações e a contribuição que pode
ser dada à área em que atua.
Para o autor, sendo a administração uma ciência social aplicada, não deveria existir a
separação entre atendimento ao mercado e a formação social do aluno dentro da graduação. A
administração como um campo de saber deve atender às demandas de mercados juntamente com
a formação de bacharéis com consciência política, social, ambiental e ética e, neste sentido,
proporcionar uma formação que seja capaz de articular diversos interesses de modo integrado
gerando resultados que atendam a todas essas esferas. Para isso, destaca o autor a pesquisa como
um forte instrumento para uma mudança social e de mentalidade, visto que as relações de poder
em funcionamento conduzem para uma maior aceitação dos saberes científicos em detrimento a
outros saberes. Neste sentido, a pesquisa pode ser um importante meio para mudanças de
paradigmas e novas possibilidades de saberes e formas de pensar (BERGAMI, 2017).
Um imenso quantitativo de cursos de graduação vem sendo oferecido, em sua maioria,
por IES privadas, acompanhado por um expressivo quantitativo de matrículas que coloca o curso
de administração em primeiro lugar neste ranking, fato que tem despertado nosso interesse em
descobrir quais saberes estes professores bacharéis têm mobilizado no exercício da docência no
referido curso nas IES privadas.
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5 ANÁLISE DOS DADOS COLETADOS
A presente dissertação é resultado de uma pesquisa de campo, uma pesquisa qualitativa
em busca de um melhor entendimento sobre o objeto investigado. Nas linhas que se seguem,
esperamos detalhar a metodologia utilizada e o caminho do pensamento em busca de nosso
objetivo e das respostas de nossas questões de estudo, como orientado por Minayo et al. (2001).
Buscamos integrar o objeto, as categorias analíticas e metodologia no esforço de realizar
uma análise em que os conceitos relacionados aos saberes sejam colocados diante da realidade
percebida na pesquisa de campo. Ao estudar a produção acadêmica referente aos saberes
docentes, verificamos ideias e posicionamentos com o intuito de estruturar uma base teóricometodológica que realmente possa contribuir na compreensão e interpretação da realidade
pesquisada.
O trabalho de campo foi realizado em duas IES privadas localizadas no Município do Rio
de Janeiro, mais especificamente em seu curso de graduação em Administração, parte integrante
de seus quadros de cursos oferecidos. Uma destas IES é uma Faculdade que tem seu único
campus no bairro de Realengo, zona oeste do Rio de janeiro, e iniciou suas atividades com o
ensino superior em 1974, que oferece um quadro de cursos superiores composto por nove
graduações. Para referência e distinção durante a análise de dados, esta instituição será
denominada como “IES ALFA”. A segunda instituição é uma universidade fundada em 1970 no
bairro do Rio Comprido, Zona Central do Município do Rio de Janeiro, que possui, hoje, campus
em todos os Estados da Federação e 86 cursos de graduação e graduação tecnológica. Para fins
de identificação na análise de dados, esta IES será denominada como “IES BRAVO” e o campus
Locus de nossa pesquisa nesta instituição será o localizado no bairro de Sulacap, zona oeste do
Rio de Janeiro.
Assim, participaram como sujeitos de nossa pesquisa, professores dos cursos de
administração destas duas IES. Após a entrega de carta de apresentação, com o detalhamento da
pesquisa aos coordenadores do curso de administração destas IES e após seus aceites, os
mesmos se dispuseram a participar, direcionando-nos ainda para alguns docentes que
responderam positivamente à possibilidade de participar de nossa pesquisa. Agendamos com os
professores datas e horários que melhor se adequassem às suas agendas.
Os dados foram coletados por meio de entrevistas semiestruturadas e por um formulário
aplicado antes da entrevista com questões fechadas. Foram realizadas sete entrevistas e
preenchidos sete formulários, com a participação de três professores da “IES ALFA” e quatro da
“IES BRAVO”. A definição do tamanho da amostra não se baseou em critério numérico, mas
considerando a representatividade dos sujeitos em relação ao problema investigado, conforme
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aponta Minayo, (2001), ao defender que a pesquisa qualitativa não se baseia no critério numérico
para garantir sua representatividade, mas quais deles possui uma vinculação mais significativa
para o problema a ser investigado.
Sendo assim, o roteiro das entrevistas semiestruturadas foi dividido em quatro blocos,
através de uma organização necessária em busca de um objetivo, como defende Minayo (2001,
p.57), ao se referir à intenção de uma entrevista em uma pesquisa se campo: “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”. Assim, todas as entrevistas foram gravadas com o
consentimento dos entrevistados. Foram entregues os Termos de Consentimento Livre e
Esclarecido (TCLE) que foi lido, preenchido e assinado pelos mesmos. Os participantes foram
esclarecidos, ainda, de que todos os dados coletados, tanto por meio da gravação das entrevistas,
como o preenchimento do formulário, seriam utilizados apenas para fins acadêmicos, sendo
mantidos em completo anonimato.
Para a preservação do anonimato, substituímos seus nomes reais por fictícios. Os que
lecionam na IES ALFA são agora o Pedro, Paulo e a Maria, e os da IES BRAVO se chamam
André, Bruno, Carlos e Dionísio.
O primeiro bloco da entrevista objetivou conhecer o perfil do professor participante em
relação à faixa etária, principal atividade remunerada exercida, formação, ano de formação na
graduação, nível de escolaridade, se possui formação específica para atuar no ensino superior, de
forma a identificar seus primeiros contatos com a docência, além de compreender sua chegada
na docência do ensino superior e identificar o tempo de experiência docente no ensino superior.
Em contrapartida, no segundo bloco, procuramos identificar os saberes mais mobilizados
durante o exercício da docência e entender essa mobilização por meio de perguntas que
favorecessem o seu relato quanto à condução de suas aulas sobre a elaboração de seu
planejamento, como o docente faz para enfrentar as dificuldades da prática. Utilizamos para
identificação dos saberes a tipologia discutida por Gauthier et al. (1998) ao tratarem sobre o que
chamaram de “ofício feito de saberes” estruturando um repositório de saberes composto pelo
saber disciplinar, saber curricular, saber das ciências da educação, saber da tradição pedagógica,
saber experiencial, saber da ação pedagógica.
Desse modo, buscamos ainda constatar se o saber disciplinar se mantém sendo
identificado como o mais importante na concepção dos docentes, conforme a literatura estudada.
Perguntas como sobre o que seria necessário saber para ensinar, buscaram identificar o nível de
compreensão sobre o processo de ensino, assim como, identificar os saberes mais valorizados
por eles em seu exercício docente.
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No terceiro bloco, buscamos entender a concepção didático-pedagógica dos docentes
entrevistados, entendendo como tem se dado o processo de aperfeiçoamento destes docentes e
seus objetivos em relação ao processo formativo de seus alunos, esperando detectar a direção de
suas ações formativas.
Com o encerramento das entrevistas, organizamos todo o material de campo e iniciamos
os preparativos para a análise de dados atentos às orientações de Minayo (2001) relacionadas às
dificuldades para uma análise eficiente e buscamos realizar inúmeras leituras das transcrições
dos áudios sem fechar conclusões à primeira vista, e sim com intuito de facilitar a identificação e
relação das falas com o sujeito correspondente e futura categorização dos conteúdos, não dando
espaço à ilusão de resultados óbvios, o que poderia nos levar a uma simplificação dos resultados
e consequentes conclusões muito superficiais e equivocadas, como nos alerta a autora.
Seguimos em nossa metodologia alicerçados nos estudos de Minayo et al. (2001),
buscando ter um equilíbrio entre os métodos e a técnica, além de estarmos preocupados em
articular as conclusões que nascem, como frutos da análise de dados concretos, com os
conhecimentos tratados na estruturação teórica.
5.1 RESULTADOS DA PESQUISA: APRESENTAÇÃO DOS DADOS E DISCUSSÃO
Após a fase de coleta de dados no campo, passamos a classificar, organizar e codificar os
dados, de acordo com o que nos orientam Moreira e Calefe (2008). Para uma melhor
compreensão, analisamos dos dados em três blocos: o primeiro abordando o perfil dos
professores e os demais organizados de acordo com as questões de estudo de nossa pesquisa.
Os resultados da análise do formulário serão apresentados na sequência.
5.1.1 Perfil e trajetória dos professores entrevistados
Antecedendo a análise dos saberes dos professores bacharéis entrevistados, faz-se
necessário conhecer o perfil destes, identificando sua formação, seu tempo de formado, se
procurou obter alguma formação para exercer a docência no ensino superior, identificando sua
formação atual, verificando se a docência é ou não sua principal atividade remunerada, além de
verificar o tempo de experiência como docente neste segmento.
Os quadros que se seguem possibilitarão a visualização de algumas características
individuais e a predominância em relação ao grupo.
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Quadro 8. Perfil dos Docentes – Formação Inicial e formação para a docência
Ano de
Formação atual
Formação

Nome

Formação

Área de formação

André

Administração/
Direito

2012

Mestrado

▪

Avaliação Organizacional

Bruno

Odontologia/
Matemática/
Administração

2013

Especialização

▪

Engenharia de Produção
Gestão de pessoas
Gestão de Projetos
Sistemas de Gestão
Desenvolvimento Local

Carlos

Administração

2004

Especialização

▪
▪
▪
▪

Dionísio

Administração

1991

Mestrado

▪

Administração Pública

Pedro

Administração

2004

Mestrado

▪

Administração

Paulo

Administração

1997

Doutorado

▪

Engenharia de Transporte

Maria

Administração

1990

Especialização

▪
▪
▪

Ensino a distância
Administração estratégica
Docência no Ensino Superior

Fonte: Elaborado pelo autor a partir dos dados coletados via formulário.

Ao analisarmos os dados referentes ao Quadro 8 acima, à luz da literatura pertinente,
podemos constatar algumas características predominantes entre os professores participantes da
pesquisa, tais como:
a) uma formação predominante em administração (7 de 7). Sendo uma formação em
bacharelado, estes, não tiveram uma formação inicial voltada para a atuação docente e nenhuma
disciplina relacionada aos conhecimentos didáticos-pedagógicos durante a graduação;
b) um tempo de formado na graduação predominantemente acima dos 15 anos (5 de 7),
tempo este, em que a maioria dos entrevistados (6 de 7) atuou ou ainda atua no mercado como
constatado durante a entrevista. Ao serem perguntados se tinham experiência no mercado de
trabalho em suas profissões, os entrevistados responderam:
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Quadro 9. Perfil docente: Experiência no mercado de trabalho

IES em que é
docente

Nome

Experiência no Mercado de Trabalho

André

(Sim) - “ tenho experiência de mercado de
muitos anos [...]”

IES Bravo

Bruno

(Sim) “eu ainda trabalho [...] dentro de uma
grande organização, dentro de uma grande
empresa pública”

IES Bravo

Carlos

(Sim) “[...]eu era coordenador administrativo,
trabalhava já com administração, [...]”

IES Bravo

Dionísio

(Sim) “Eu trabalhei muitos anos na indústria
naval [...] 14 anos num estaleiro aqui no Rio
[...] saí do estaleiro, fui pra um banco, Banco
Noroeste[...]”

Pedro

(Sim) “[...]eu tenho experiência na indústria.”

IES Alfa

Maria

(Sim) “Eu trabalhava com consultoria em
administração para um grupo de
empresários.”

IES Alfa

Paulo

(Não tem experiência de mercado)

IES Bravo

IES Alfa

Fonte: Elaborado pelo autor a partir dos dados coletado no campo.

De acordo com a literatura tem prevalecido um cenário cuja prioridade estabelecida ainda
é a experiência profissional na área especifica. Como resultado da pesquisa de campo, podemos
constatar que dos sete professores entrevistados, seis possuem experiência de mercado de
trabalho, o que, se alinha à afirmação de Cunha (2004, p. 526), de que esse bacharel que atua
como docente no ensino superior, que chega na sala de aula vindo do mercado “[...]se constitui,
historicamente, tendo como base a profissão paralela que exerce ou exercia no mundo do
trabalho. A ideia de que quem sabe fazer sabe ensinar deu sustentação à lógica do recrutamento
dos docentes”, tal ideia de quem sabe fazer sabe ensinar ainda tem sustentado essa lógica do
recrutamento docente no mercado de trabalho.
c) a maior parte dos entrevistados possui formação stricto sensu (4 de 7) e, em sua
maioria, tal formação está relacionada à área técnica específica de formação (Administração).
Em relação à formação stricto sensu ser maioria entre os entrevistados, é fato que reafirma uma
tendência que tem se estabelecido devido ao tratamento superficial dado pela legislação à
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formação docente, como tratado por Pimenta, Anastasiou e Cavallet (2002, p. 273): “A LDB 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.”, em que a LDBEN/96 indicou
apenas uma preparação.
Segundo Pimenta e Anastasiou (2014), esse aprimoramento geralmente é buscado na
própria área de atuação, fato este que podemos constatar com os dados coletados durante a
pesquisa de campo e apresentados no Quadro 8. Segundo as autoras, as preocupações com o
fazer docente nos cursos stricto sensu se restringem a uma única disciplina com carga horária
média de 60 horas.
Vale destacar que tal tendência para o desenvolvimento na área específica também se
deve a uma “enraizada valorização de uma docência voltada principalmente para o
conhecimento do campo científico” (CUNHA, 2004, p. 526), como também pela exigência
imposta às universidades pela LDBEN/96 em seu Art. 52:
Art. 52. As universidades são instituições pluridisciplinares de formação dos
quadros profissionais de nível superior, de pesquisa, de extensão e de domínio e
cultivo do saber humano, que se caracterizam por: [...] II - um terço do corpo
docente, pelo menos, com titulação acadêmica de mestrado ou doutorado
(BRASIL, 1996).

Assim, Pimenta e Anastasiou (2014) nos dizem que tal tendência é consequência das
intervenções de um Estado avaliador que iniciou um controle do que ocorre em sala de aula por
dados externos a ela, como os índices de titulação do corpo docente. Com respeito a estes
indices de titulação, segundo as autoras, eles têm motivado a busca mais frequente entre os
professores das IES por cursos de especialização ou programas de mestrado e doutorado, até
mesmo com intuito de manterem sua condição de empregabilidade:
Assim [...] assistimos no cenário nacional a uma corrida pelo aprimoramento
docente, resultando, em sua maioria, em busca dos próprios professores, que se
veem na contingência de perda do emprego, se não obtiverem a diplomação
hoje exigida (PIMENTA; ANASTASIOU, 2014, p. 126).
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Quadro 10. Perfil dos Docentes – Formação para a DES
Nome

Formação Pedagógica para o
Ensino Superior-(ES)

Principal Atividade
Remunerada / Carga
de Trabalho

Experiência
Docente no ES

André

Latu Sensu - Docência no Ensino
Superior

Docência Ensino
Superior / tempo parcial

18 anos

Bruno

Latu Sensu - Docência no Ensino
Superior

Administrador - Servido
Público / Horista

3 anos

Carlos

Não

Docência Ensino
Superior / tempo parcial

11 anos

Dionísio

Não

Docência Ensino
Superior / Horista

18 anos

Pedro

Não

Docência Ensino
Superior / Horista

12 anos

Paulo

Não

Docência Ensino
Superior/ tempo parcial

18 anos

Maria

Latu Sensu - Docência no Ensino
Superior

Docência Ensino
Superior/ Horista

18 anos

Fonte: Elaborado pelo autor a partir dos dados coletados nas entrevistas.

Com a análise dos dados, constantes no Quadro 10, podemos destacar algumas
características predominantes , tais como:
a) a maior parte dos entrevistados não possui formação específica para a docência no
ensino superior (5 de 7), o que pode contribuir para a manutenção de um cenário de despreparo
docente, como discutido por Pimenta e Almeida (2011), ao afirmarem que “predomina dentre os
professores universitários brasileiros um despreparo e até um desconhecimento científico do que
seja o processo de ensino e de aprendizagem, pelo qual serão responsáveis a partir do instante
em que ingressarem no departamento e na sala de aula”.
Desses quatro professores que não possuem nenhuma formação específica para a
docência no ensino superior, três (03) possuem diploma em grau stricto sensu em suas áreas
específicas, uma formação que, segundo Veiga (2006), visa prioritariamente à formação do
pesquisador e não do docente, pois “os Programas de Pós-graduação se voltam para a formação
de pesquisadores em seus campos específicos, sem comprometimento para com uma formação
pedagógica dos professores”.
b) a maior parte dos entrevistados tem na docência no ensino superior sua principal
atividade remunerada (6 de 7) e, em sua maioria (4 de 7), com vínculo como horista. Pimenta e
Anastasiou (2014) nos dizem que, uma vez exercendo a função, as condições de trabalho
encontradas nas IES particulares são estabelecidas pela consolidação das Leis do Trabalho
(CLT) e, conforme a legislação em vigor, a carga de trabalho na instituição pode ser de vínculo
integral, parcial ou horista. Pimenta e Anastasiou (2014) em suas discussões apresentam dados,

78

que aqui reproduziremos para fins de comparação, referentes à carga de trabalho dos docentes
nas IES particulares demonstrando que nas IES privadas apenas 5,31% (dados do INEP em
1998) do total nacional dos docentes atuam em tempo integral, seguindo com 6,76% de docentes
em regime parcial e em relação ao regime de contratação como horista apresenta-se como maior
quantitativo 44,24% indicando naquele momento uma visível predominância dessa relação
trabalhista.
Contudo, segundo os dados do Censo 2017 (BRASIL, 2018); 26,2% do total nacional dos
docentes atuam em tempo integral, seguindo com 40,5% de docentes em regime parcial e em
relação ao regime de contratação como horista houve uma queda considerável em relação aos
dados do INEP de 1998, apresentados por Pimenta e Anastasiou (2014), chegando na casa dos
33,3%. O INEP explica este cenário na própria pesquisa como uma tendência geral e positiva de
melhoria dos vínculos de trabalho dos docentes. Os dados coletados em nossa pesquisa não
confirmam esta tendência, com a maior parte dos professores entrevistados apresentando vinculo
institucional com a instituição como horistas.
Assim, Pimenta e Anastasiou (2014) ressaltam que o tempo integral solicita do docente
as três funções características da universidade: ensino, pesquisa e extensão. Em relação à nossa
pesquisa, os dados foram coletados em duas IES privadas, e de acordo com suas prerrogativas
acadêmicas em consonância com o Decreto nº 5.773/06, uma é credenciada como faculdade
(IES A) e a outra como universidade (IES B).
Segundo Cunha (2000), tal segmentação do campo de ensino representada pela dicotomia
universidade x faculdade tende a diferenciar-se ainda mais. Segundo os dados do Censo 2017
(BRASIL, 2018), o quantitativo de Centros Universitários e Faculdades, corresponde a 56,42%,
compondo uma prestação de serviço de ensino desvinculada da pesquisa. Bianchetti e Sguissardi
(2017), por sua vez, discutem que o que se têm verificado no setor privado nos últimos anos, já
não é mais a expansão como ocorrida nos anos anteriores, em relação ao número de IES e de
matrículas, mas um processo de concentração e fortalecimento patrimonial e de receita, por meio
de estratégias empresariais, um fenômeno denominado pelos autores como “oligopolização”, o
que pode justificar a escolha por parte das novas instituições empresariais de ensino por um
credenciamento como centros universitários e faculdades pelo simples fato desse modelo
institucional não estar comprometido com a pesquisa científica.
c) A maior parte dos entrevistados apresenta mais de dez anos de experiência na docência
no ensino superior (6 de 7). Ao discutirem sobre saberes, tempo e aprendizagem do trabalho no
magistério, Tardif e Raymond (2000) apresentam sua concepção de que se o trabalho modifica o
trabalhador, além de modificar, com o passar do tempo, o “seu trabalhar”. “De fato em toda
ocupação, o tempo surge como um fator importante para compreender os saberes dos
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trabalhadores, na medida em que trabalhar remete a aprender a trabalhar, ou seja, a dominar
progressivamente os saberes necessários à realização do trabalho [...]” (TARDIF; RAYMOND,
2000, p. 210). Assim, os autores defendem uma concepção de temporalidade dos saberes dos
professores com o argumento de que são utilizados e se desenvolvem no âmbito de uma carreira,
ou seja, ao longo de um processo temporal de vida profissional de longa duração no qual
intervêm dimensões de fases e mudanças.
Ao confrontarmos os dados apresentados nos Quadros 8 e 10, algumas constatações
merecem destaque, como a de que dos quatro entrevistados que possuem formação nível stricto
sensu, apenas um procurou obter uma formação para a docência no ensino superior realizando
uma pós-graduação latu sensu em Docência no Ensino Superior. Outros dois professores que
possuem formação lato sensu em docência no ensino superior não possuem formação stricto
sensu nas suas áreas de atuação.
Destoa do grupo, entretanto, em relação ao tempo de experiência como docente o
professor Bruno com apenas três anos de experiência, Lessard e Tardif (1996;1999 apud
TARDIF E RAYMOND, 2000) defendem que os cinco ou sete primeiros anos da carreira
docente representam um período crítico de aprendizagem intensa sobre o exercício de sua
atividade, composto por muitas expectativas e fortes sentimentos, e às vezes contraditórios
nesses novos professores. Estes autores abordam duas possíveis fases durante os primeiros anos
de carreira. Uma primeira fase de exploração que comporta do primeiro ao terceiro ano de
experiência docente e uma fase de estabilização e consolidação que engloba do terceiro ao
sétimo ano de experiência. Nessa segunda fase, segundo os autores, o professor passa a ser
reconhecido pelos outros membros. Além disso, essa fase também se caracteriza por uma maior
confiança do professor em si mesmo, pelo domínio dos diversos aspectos do trabalho,
principalmente os pedagógicos (gestão da classe, planejamento do ensino, assimilação pessoal
dos programas), o que se manifesta em um maior equilíbrio em suas ações, apresentando um
interesse maior pelos problemas de aprendizagem dos alunos, demonstrando um foco maior nos
alunos do que em si mesmo e na matéria, como podemos constatar nas falas deste mesmo
professor Bruno:
[...] A dificuldade que a gente tem em sala, na minha opinião, ela é a
dificuldade do aluno. Se você ajuda na dificuldade do aluno, se você auxilia na
dificuldade dele, as tuas dificuldades em sala vão diminuir. (Professor Bruno –
IES Bravo – Três anos de experiência em DES)
[...] a dificuldade que a gente tem em sala, desmotivação, cansaço, é você
minimizar a dificuldade do aluno[...].(Professor Bruno - IES Bravo)

Assim, podemos dizer que atuação do professor Bruno em sala de aula, que apresenta em
seu perfil o menor tempo de experiência docente, tem se mostrado alinhada à teoria científica,
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principalmente por que ele prioriza mais os alunos do que a si mesmo e o conteúdo a ser
ensinado.
Quadro 11. Início na docência universitária

Nome

Início na DES

Referencial como Docente

André

“[...]era uma tradição na UFRJ onde eu estudei,
pegar o monitor do último período e ele começar a
dar aula então eu comecei assim e aí o coordenador
da UFRJ levava você para as particulares[...]”
(convite)

“[...]minha mãe era professora de carreira então
na verdade eu fui influenciado pela carreira
dela[...]”

“fazendo processo seletivo pra faculdade privada”

“Um professor que eu tive quando eu fiz
matemática, ele, sem sombra de dúvida [...] um
grande referencial pra mim.”

“[...]um amigo professor me chamou[...]” (convite)

“[...]eu tive um professor de geografia que ele
tinha um pensamento muito crítico[...]”

(IES Bravo)

Bruno
(IES Bravo)

Carlos
(IES Bravo)

Dionísio
(IES Bravo)

Pedro
(IES Alfa)

Paulo
(IES Alfa)

Maria
(IES Alfa)

“[...]um pastor da escola bíblica, ele começava a
“[...]Depois do mestrado é que eu conheci o
sua fala no nível bem elementar, ia subindo aos
caminho das aulas, aí tomei gosto pelo negócio[...].
pouquinhos, numa sequência lógica, bem
Não lembro de ter feito processo seletivo, sempre
encadeada, e que todo mundo entendia com a
foi a convite[...]” (convite)
maior clareza[...]”
“[...] ela foi minha professora no primeiro
“[...]abriu um teste pra professor aqui [...] fiz a
período e no oitavo, [...] ela falou assim pra mim,
prova teste, então, vim pro nível universitário[...]” "eu acho que eu tô diante de um futuro colega", e
até me emociono quando eu lembro disso,[...]”
“[...]um colega me levou pra dar aula em uma
“Sim, meu professor de microeconomia, [...] meu
faculdade particular lá em Belford Roxo. Eu chego
professor de filosofia, professor de física e
lá, na época eu falava com bastante sotaque ainda.
matemática. São seres totalmente fora do normal,
Eu não sabia se era a minha fala que os alunos
[...] de extrema inteligência.”
admiravam mais ou[...]” (convite)
“[...]começamos a fazer uma assessoria nas
universidades e aí fui convidada a dar
aula.”(convite)

“A minha atuação docente, realmente ela não foi
inspirada em professor não.”

Fonte: Elaborado pelo autor a partir dos dados coletados via formulário.

Desse modo, ao analisarmos os dados que integram o Quadro 3, referente ao início na
DES dos professores entrevistados e seus referenciais, constatamos que:
a) A maior parte dos entrevistados (5 de 7) iniciou na carreira docente por meio de
convites. Ao discutirem sobre este tema, Pimenta e Anastasiou (2014) nos dizem que nas
instituições particulares, “o ingresso se dá por concurso ou por convite”, e o convite é a categoria
de acesso à docência dominante constatada em nossa pesquisa. Nas IES privadas pauta-se o
contrato de trabalho pela função da docência, mesmo que o interesse da instituição incida pela
experiência em pesquisa do candidato. Segundo as autoras, este regime de contratação
diferencia-se das públicas em relação ao ingresso que sempre será através de concurso público.
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Contudo, as diferenciações não param por aí. Pimenta e Anastasiou (2014) discutem que,
diferentemente das públicas, nas instituições privadas, em sua maioria, não existe uma
organização institucional ou espaço para elucidar dúvidas ou repensar com alguma supervisão as
ações efetivadas em sala de aula. “Onde o ensinar restringe-se ao tempo de sala de aula, e, por
sua vez, as responsabilidades institucionais com o docente limitam-se às da contratação
trabalhista.”
As autoras (PIMENTA; ANASTASIOU, 2014, p. 142) discutem ainda dobre a situação
do “convite” como acesso à docência no ensino superior, cujo critério “recai sobre a reconhecida
competência profissional do convidado na área de atuação específica, relacionada à área
específica que irá lecionar.” Nessa perspectiva, por apenas dominar a área relacionada à
disciplina, o profissional já apresenta as condições necessárias ao exercício docente. Tal
concepção faz parte de um “senso comum disseminado que sustenta que basta dominar o
conteúdo para reunir em si as condições suficientes para ser dele um transmissor e que, nesse
contexto, ensinar é dizer um conteúdo a um grupo de alunos reunidos em sala de aula.”
As autoras ainda apontam que esses professores no início de carreira, trazem consigo
inúmeras e variadas experiências do que é ser professor. Experiências que foram adquiridas com
alunos de diferentes professores ao longo de sua vida escolar e os possibilitam dizer quais eram
bons ou maus professores, quais eram bons em conteúdo, mas não em didática, isto é, não
sabiam ensinar. Essas experiências possibilitam a estruturação de modelos “positivos” e modelos
“negativos” nos quais esses professores se espelham pra reproduzir ou para negar.
Em relação às falas dos professores sobre suas referências, aquelas pessoas que
influenciaram seu ingresso no magistério e que são seus modelos de atuação docente, a maior
parte dos entrevistados disse que recebeu influência de algum de seus antigos professores,
conforme as falas constantes no Quadro 11. Tal fato se alinha à discussão de Raymond; Bult,
Yamagishi (1993 apud TARDIF E RAYMOND, 2000) que identificaram que a vida familiar e
as pessoas significativas na família aparecem como fonte de influência muito importante que
modela a postura da pessoa em relação ao ensino, assim como as experiências escolares
anteriores e as relações determinantes com professores e seu conhecimento prático.
Segundo estes mesmos autores, outras atividades também podem favorecer essa
influência modeladora, como a atividade religiosa vivenciada pelo professor Dionísio e
constatado em sua fala ao responder sobre alguém que o havia inspirado:
[...] um pastor da escola bíblica, ele começava a sua fala no nível bem
elementar, ia subindo aos pouquinhos, numa sequência lógica, bem encadeada,
e que todo mundo entendia com a maior clareza [...] (Professor Dionísio – IES
Bravo)
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Ou pela influência familiar direta, como abordado por Tardif e Raymond (2000), e
constatado na fala do professor entrevistado:
[...] minha mãe era professora de carreira então na verdade eu fui influenciado
pela carreira dela[...] (Professor André – IES Bravo)

Em relação ao tempo de experiência docente dos entrevistados que, como constatado na
pesquisa, é predominantemente maior do que 10 anos, Tardif e Raymond (2000) defendem que
com o passar do tempo, os professores aprendem a conhecer e a aceitar seus próprios limites. O
relato do professor André com 18 anos de experiência docente, na sequência, representa o
reconhecimento de seu limite, ainda que de forma tardia, mas como algo que interfere na sua
atividade de ensinar como algo limitante, que é o quantitativo de alunos.
Minha maior limitação é o quantitativo de alunos [...] 120 alunos, isso não só,
não é pedagógico, como não te permite passar conhecimento, é muito cansativo
ao ponto deu ter infartado em uma situação assim. (Professor André - 18 anos
de experiência em DES – IES Bravo)

Com o tempo de experiência, segundo os mesmos autores, os professores se distanciam
mais dos programas, das diretrizes e das rotinas, embora respeitando-os em termos gerais.
[...] um erro meu como professor, talvez seja eu não planejar mais
adequadamente algumas aulas. (Professor Carlos – 11 anos de experiência em
DES)

5.1.2 Identificação dos saberes docentes mobilizados
Antes de defender sua concepção sobre os saberes docentes, apresentando-os sob a
titulação de “saberes sem ofício”, Gauthier et al (1998) colocaram em discussão aquilo que
chamou de “um ofício sem saberes”, algo já abordado em nossa fundamentação teórica. Segundo
Gauthier et al. (1998), por estarem confinados nas salas de aula como segredos, os saberes
desenvolvidos pelos professores não têm contribuído para o desenvolvimento da própria
profissão. Nesse sentido, o autor acha importante retomar certas ideias preconcebidas que
apontam para um enorme erro de manter o ensino em uma espécie de cegueira conceitual de que
para ensinar é suficiente conhecer o conteúdo, ou ter talento, ter bom senso, seguir sua intuição,
ter experiência ou ter cultura.
Ao analisarmos os dados coletados, constatamos que o “saber disciplinar” foi
apresentado pelos entrevistados como o conhecimento mais importante para o exercício da
atividade docente. Gauthier et al. (1998) antes de discutirem sobre “o ofício feito de saberes”
trouxeram uma importante contribuição à discussão do tema abordando a cegueira conceitual em
que o ensino é mantido por ideias preconcebidas.
Assim, ao tratarem sobre um raso entendimento de que “conhecer o conteúdo” é
suficiente para ensinar, Gauthier et al. (1998) discutem sobre o que intitularam de “um ofício
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sem saberes”, afirmando que durante muito tempo se pensou ─ e ainda se pensa ─ que ensinar
consiste em transmitir simplesmente um conteúdo a um grupo de alunos. Um pensamento
parecido com o de que “quem sabe ler pode naturalmente ensinar a ler, quem sabe química pode
facilmente ensinar essa matéria” (GAUTHIER et al., 1998, p. 20). Essa é uma perspectiva em
que o saber necessário para ensinar é reduzido apenas ao conhecimento do conteúdo da
disciplina. Os autores defendem, ainda, a ideia de que quem ensina sabe muito bem que, para
fazê-lo, é preciso muito mais do que simplesmente dominar o conteúdo, mesmo que esse
conhecimento seja fundamental. Quem ensina sabe que deve também planejar, organizar, além
de não poder se esquecer dos problemas relacionados ao lidar com a turma.
Segundo os autores, pensar que ensinar consiste apenas em transmitir um conteúdo a um
grupo de alunos é reduzir uma atividade complexa como o ensino a uma única dimensão.
Gauthier et al. (1998), ao discutirem sobre o que chamaram de “um ofício feito de saberes”,
destacaram alguns saberes que consideraram importantes para um repositório de conhecimento
docente como o saber disciplinar, o saber curricular, o saber das ciências da educação, o saber
experiencial, o saber da tradição pedagógica e o saber da ação pedagógica.
5.1.2.a Saber Disciplinar
Podemos constatar com a análise dos dados que o saber disciplinar é considerado o saber
mais importante para o exercício da atividade docente (6 dos 7 entrevistados), mas notamos,
ainda, que os docentes entrevistados não afirmaram ser o “saber disciplinar”, geralmente
resumido como um “conhecimento do conteúdo” ou da “matéria”, como abordado por Shulman
(1986), como um conhecimento suficiente para ensinar. Os docentes o colocaram como o mais
importante conhecimento para o exercício da atividade docente. Como explicado aos
entrevistados, anteriormente à entrevista, o saber disciplinar de acordo com a concepção de
Gauthier et al. (1998, p.29) “refere-se aos saberes produzidos por pesquisadores e cientistas nas
diversas disciplinas científicas, ao conhecimento por eles produzidos a respeito do mundo”.
Para Tardif (2002), estes saberes correspondem aos diversos campos do conhecimento,
aos saberes de que dispõe a nossa sociedade, tais como se encontram hoje integrados nas
universidades sob a forma de disciplinas. Segundo o autor, o saber das disciplinas emerge da
tradição cultural e dos grupos sociais produtores de saberes.
Gauthier et al. (1998) dissertam sobre a concepção do saber disciplinar como algo mais
profundo do que o simples conhecimento do conteúdo ou da matéria, mas um conhecimento que
considere, por exemplo, a estruturação da disciplina e sua história. Para explicar o seu
entendimento sobre o saber disciplinar os autores fazem um questionamento: se o conhecimento
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do professor de química sobre a matéria é diferente do conhecimento do químico, isso é algo que
sinaliza uma valorização em relação à proximidade com a prática daquilo que se ensina, sendo
favorecido por uma docência que caminha junto com a pesquisa científica, algo bastante raro nas
IES privadas. Assim, a valorização do saber disciplinar em sua forma como conhecimento do
conteúdo e da matéria pode ser percebida nas falas dos docentes entrevistados:
Ensino não é uma coisa que você chega lá pra mentir ou inventar histórias, né?
Então você tem que ter domínio do conteúdo. (Professor Paulo - IES ALFA).
Saber o conteúdo daquilo que você vai ensinar é essencial (Professor Pedro IES ALFA).
Não dá pra fazer mais ou menos. Eu não consigo ver um professor que não
saiba o conteúdo, tá? (Professora Maria - IES ALFA).
Bota toda a fundamentação ali teórica, você tem que saber o conteúdo pra você
ter propriedade pra poder passar aquilo ali [...] (Professor Carlos - IES
BRAVO).
[...] o ensino universitário tem isso, o professor tem que tá antenado pra ele, na
sua área, na sua área de conhecimento, na sua área de especialidade, sempre
fazer uma conexão do que ele apresenta pro estado da arte. (Professor Dionísio
- IES BRAVO).

Conforme a concepção de Gauthier et al. (1998), o professor não produz o saber
disciplinar, mas para ensinar, este extrai o saber produzido pelos pesquisadores. Nesse sentido,
ensinar exige um conhecimento do conteúdo a ser transmitido e o entendimento de que não se
pode ensinar algo cujo conteúdo não se domina.
Shulman (1986) discute o saber do conteúdo dentro da tipologia que ele denominou de
subject knowledge matter (conhecimento do conteúdo da matéria ensinada) e é oportuno
diferenciarmos a sua concepção por ser considerada nos estudos de Gauthier et al. (1998) como
voltada para um conhecimento pedagógico da matéria, para o tratamento dado ao conteúdo
específico de uma área de conhecimento e sua transformação a partir do conhecimento do
professor em um conhecimento de ensino. Mizukami (2011) em sua análise sobre os estudos de
Shulman, nos diz que o conhecimento do conteúdo específico é necessário ao ensino, porém, o
domínio de tal conhecimento, por si só, não garante que o mesmo seja ensinado e aprendido com
sucesso, sendo importante mas não suficiente. Ainda assim, Gauthier et al. (1998) nos dizem que
as pesquisas apresentam como resultado que o tipo de conhecimento que o professor possui a
respeito da matéria influi no seu ensino e na aprendizagem dos alunos (GAUTHIER et al.,
1998).
Dentre as falas dos entrevistados, podemos constatar na fala do professor Dionísio uma
preocupação de caminhar junto com o conhecimento mais atual sobre o que vai ensinar, o que só
é favorecido com a valorização da pesquisa científica. O professor Dionísio possui mestrado em
sua área específica o que pode justificar a valorização por sua parte da pesquisa científica.
Diferentemente dos outros professores, a base do ensino que o mesmo defende é estabelecida
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com a valorização da pesquisa científica e não com a prática de mercado, indicando a
valorização de um saber que se valida cientificamente.
[...] o ensino universitário tem isso, o professor tem que tá antenado pra ele, na
sua área, na sua área de conhecimento, na sua área de especialidade, sempre
fazer uma conexão do que ele apresenta pro estado da arte. (Professor Dionísio
-IES BRAVO).

5.1.2.b Saber Curricular
Dentro da tipologia estruturada por Gauthier et al. (1998), temos o saber curricular.
Segundo o autor, uma disciplina nunca é ensinada sem que sofra inúmeras transformações para
se integrar a um programa de ensino. É fato que as instituições selecionam e organizam certos
saberes produzidos pelas ciências e os transformam em um corpus que será norteador de tudo
aquilo que será ensinado. Para Gauthier et al. (1998), esses corpus ou programas não são
produzidos pelos professores locais, mas na maioria das vezes por funcionários do Estado ou
especialistas das diversas disciplinas. O autor trabalha este saber na perspectiva escolar,
considerando também a direção proposta pelos órgãos estatais superiores na estruturação dos
programas e a importância dos professores conhecerem os mesmos para que possam realizar o
seu planejamento.
Para Tardif (2002), entretanto, estes saberes correspondem aos discursos, objetivos,
conteúdos e métodos a partir dos quais a instituição categoriza e apresenta os saberes sociais por
ela definidos e selecionados como uma espécie de modelo. Segundo a autora, estes saberes
apresentam-se concretamente sob a forma de programas (objetivos, métodos) que os professores
devem aprender e aplicar.
Todavia, para fins desta pesquisa, buscamos saber se os professores consideravam o que
chamamos de “norteadores institucionais para o ensino” relacionadas ao curso, como o projeto
pedagógico, a estrutura curricular e os demais planos, em algum momento para o seu
planejamento.
[...] Eu pego a disciplina, eu pego a ementa, eu vejo assim, eu construo uma
espinha dorsal, que pra mim seria o quê? Quais são os conceitos importantes e
qual é a utilidade disso na vida profissional do aluno? Então eu construo a
minha disciplina [...]. (Professor Paulo - IES Alfa).
O meu planejamento, ele é sempre baseado... por exemplo, no meu projeto
pedagógico ele é muito estudado sempre, ele gera a minha ementa. Essa ementa
sempre é atualizada, tá? Eu às vezes fujo muito de ementa assim que é aquela...
baseada naquela... no plano que tá na instituição há 20 anos atrás. Então eu às
vezes fujo muito disso assim, apesar da gente ter que apresentar, né?
(Professora Maria - IES Alfa).
Um erro como professor, talvez às vezes não planejar adequadamente algumas
aulas.” (Professor Carlos - IES Bravo).
[...]por mais que eu venha pra uma aula que eu já tenha dado essa aula cinco,
seis, sete vezes, eu antes pego, olho todo o conteúdo dessa aula, todo o
planejamento da aula, ver se tá alinhado com o plano de aula hoje da
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Instituição, pra fazer na sala de aula aquilo que a Universidade espera de
mim[...]( Professor Bruno – IES Bravo).
Se tem uma aula hoje, no dia anterior eu tô lá olhando o Sava, que que vai ser
abordado. Aí eu, além de me apropriar daquele conteúdo que já está lá
disponível, eu preciso como pensar como eu vou exercer a minha liderança
naquele dia ministrando aquele conteúdo. (Professor Dionísio - IES Bravo).
não tem um roteiro. O roteiro fica pra pessoa iniciante, "ah, primeiro isso,
depois aquilo".” (Professor Dionísio - IES Bravo).

Alguns professores demonstraram certa preocupação e cuidado com um planejamento
que considere os objetivos educacionais propostos pela universidade, mas por outro lado
podemos perceber que a IES Bravo tem ido além de um simples planejamento, oferecendo por
meio de sua plataforma para os docentes, todo um assessoramento referente ao planejamento,
inclusive uma proposta de conteúdo para cada aula.
Diante das falas dos docentes, podemos considerar que 4 dos 7 entrevistados buscam os
planos da IES para servir como direcionamento de suas aulas indicando uma valorização desses
programas nas suas ações. A fala do professor Dionísio da IES Bravo, com 18 anos de
experiência como docente, ao relatar uma busca apenas no dia anterior sobre o que deverá ser
trabalhado na aula seguinte se alinha ao discutido por Gauthier et al (1998), sobretudo quanto ao
planejamento realizado por profissionais experientes:
[...] se distinguem dos menos experientes pelo fato de se dedicarem menos
tempo ao planejamento e quando o fazem partem de planos incompletos de
imagens de aulas baseadas na experiência anterior, e de se preocuparem muito
mais com o fluxo de atividades para uma semana inteira do que com os
mínimos detalhes de cada aula (GAUTHIER et al., 1998, p. 199).

Vale destacar que outros autores como Tardif e Raymond (2000) discutem esta relação
entre o modo de atuar e o tempo experiência docente e somam-se a concepção de que com a
chegada da experiência e com o aprendizado sobre suas limitações, o conhecimento torna o
professor mais flexível. “Eles se distanciam mais dos programas, das diretrizes e das rotinas
embora os respeitando em termos gerais.” (TARDIF; RAYMOND, 2000, p. 231).
Essa postura de se utilizar menos tempo ou até mesmo não se realizar um planejamento é
algo que se estabelece com o tempo de experiência docente. Para Gauthier et al. (1998), a
atividade de planejamento pode diferir significativamente de um nível de ensino para outro,
podendo variar, ainda, de acordo com o grau de novidade ou de familiaridade com o material e
as características dos alunos, e segundo a organização do ensino.
Todavia, o professor Carlos da IES Bravo, com sua fala, abaixo transcrita, considera uma
falha não planejar adequadamente a aula, um relato interessante se atentarmos para o fato de que
os dois lidam com o mesmo material e planejamento fornecido pela universidade por meio de
uma plataforma. Além de terem ambos uma experiência como docentes acima de 10 anos.
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Um erro como professor, talvez às vezes não planejar adequadamente algumas
aulas. (Professor Carlos - IES Bravo)
Isso é um ponto que às vezes, "poxa", sabe aquela coisa assim? "Pô, poderia ter
falado pros meus alunos terem levado aquele... ter trazido o livro" (Professor
Carlos – IES Bravo).

O professor Dionísio destaca a facilidade proporcionada pelo material, inclusive ao se
referir aos conteúdos disponibilizados na plataforma como os que utiliza em sua aula. Se
atentarmos para o processo de mercantilização em que estão envolvidas as IES privadas com fins
lucrativos, como abordado em nossa estruturação teórica, tal facilidade oferecida aos docentes
pode ser parte integrante de um processo de padronização estabelecido pela IES.
Este processo é possivelmente comprometido com uma visão empresarial e não com uma
formação aprofundada e ampla do alunado, mais se assemelha à ferramentas de gestão em prol
de resultados econômicos. Segundo Pimenta e Almeida (2011), este cenário é característico da
sociedade contemporânea, com universidades sendo dirigidas como empresas educacionais
caracterizando o cenário mercantilista que envolve este nível de ensino, além de estar
comprometido ainda com o atendimento das necessidades do mercado de trabalho atuando na
produção de capital humano com uma aprendizagem ligeira, exigindo apenas o suficiente para a
obtenção de diplomas.
Vale salientar aqui que um processo discutido por Boxus; Debry; Leclercq (1998 apud
Pimenta e Almeida 2011) trata como fast-foodização os modelos das universidades atuais, uma
vez que são submetidas à lógica do mercado e do consumo apresentando um percurso formativo
estruturado como um mercado, com disciplinas dispostas em gôndolas, à escolha do estudante e
disponibilizadas conforme decisão dos departamentos.
5.1.2.c Saber da Tradição Pedagógica
Ao tratar sobre o Saber da tradição pedagógica, Gauthier et al. (1998) nos falam que a
maneira de dar aulas percebida em alguns professores, reporta-nos ao século XVII, em que o
mestre deixa de lecionar quase de forma exclusiva para um aluno individualmente e passa a
praticar um ensino simultâneo, dirigindo-se a todos os alunos ao mesmo tempo, momento este
em que, segundo os autores, toda uma pedagogia baseada na ordem se propaga, tendo dentre os
motivos a ação dos jesuítas e as escolas cristãs. Segundo Gauthier e seus colaboradores cada um
tem uma representação da escola que o determina, antes mesmo de ter frequentado um curso de
formação de professores, ressaltando que as pesquisas começam a examinar essa concepção
prévia do magistério existente entre os alunos no início da formação docente, concepção que,
para os autores, deveria ser criticada ao invés de servir de molde para guiar os comportamentos
dos professores.
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Essa influência foi confirmada nas falas dos docentes entrevistados em que grande parte
deles relataram sobre os professores que influenciaram sua atuação docente, principalmente
quando iniciantes, além da utilização de suas experiências escolares como referenciais para suas
ações. Em nossa pesquisa, podemos constatar na fala de alguns poucos professores traços do
“saber da tradição pedagógica”,
Com o professor Pedro da IES Alfa ao se referir que suas aulas não eram apenas
novidades e dinamismos, mas tinha também algumas vezes o formato de uma aula tradicional
direcionada ao grupo todo.
[...] tem também muitos exercícios, também tem muita seriedade, mas eles
dizem... isso é comum [...] (Professor Pedro - IES ALFA).

Já o professor Dionísio apresenta uma concepção na maneira de conduzir suas aulas
muito próxima ao conceito de saber da tradição pedagógica:
[...] você tem que falar pra todo mundo, não pode falar pra um, pra outro,
porque aquele fala mais, você só fala pra ele, não, tem que mandar aquele ficar
quietinho e vamos lá, outro nível, (nível) de todo mundo. Isso que caracteriza
turma, né, sala de aula. (Professor Dionísio - IES BRAVO)

Assim sendo, a concepção de autoridade da professora Maria e de domínio da turma
constatada na fala do professor Dionísio, nos remete ao discutido por Cunha (2018) ao se referir
à história da educação escolarizada discutindo que: “Nada era mais constrangedor para um
professor do que ser pego em dúvida, sem uma resposta tácita à pergunta do aluno” (CUNHA,
2018, p. 7).
Eu não gostaria de passar, por essa experiência, de algum aluno me fazer uma
pergunta ou me fazer uma arguição e eu ficar com cara assim de não saber.
(Professora Maria – IES alfa)

De “forma consciente ou não, essa situação produzia a sensação de abalo de sua
autoridade, alicerçada no seu esperado domínio de classe” (CUNHA, 2018, p. 7).
Você entrou na sala, você tem que demonstrar que você tem domínio, não é
domínio do conteúdo, é domínio daquele espaço, aquele espaço é seu, né?
(Professor Dionísio - IES Bravo)

O professor Paulo, por sua vez, nascido e formado em administração em Togo, lembra
que sua experiência acadêmica com cerca de 400 a 700 alunos na turma em um anfiteatro está
sempre em sua memória, sendo isto o que o fez encarar de forma bem mais tranquila a
quantidade de alunos em sala de aula nas universidades no Brasil, dirigindo-se ao grande grupo
em sala sem maiores dificuldades.
[...] via o professor lá embaixo com o microfone na mão e você tá lá, é tipo um
Maracanãzinho, ele no meio ali dando aula tranquilamente, tem gente sentado,
tem gente em pé em volta no anfiteatro, isso tudo. E aí depois são divididos em
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pequenos grupos, de 100 a 200, pra fazer o trabalho dirigido que é exercício,
aquelas coisas todas. (Professor Paulo - IES Alfa).

5.1.2.d Saber Experiencial
Gauthier et al. (1998) ao discutirem o saber experiencial destacam que aprender por meio
de suas próprias experiências significa viver um momento particular, um momento que diverge
de tudo o que se encontra habitualmente. Uma experiência que se torna uma regra após a
repetirmos muitas vezes assumindo a forma de uma atividade de rotina, liberando o espírito para
cuidar de outros tipos de dificuldades.
Para Tardif (2002), os saberes experienciais referem-se aos saberes específicos
desenvolvidos no exercício de suas próprias funções e em suas práticas. Segundo o autor, estes
saberes brotam da experiência e são por ela validados, incorporando-se à experiência individual
e coletiva sob a forma de um habitus, de um modo de ser, e de habilidades de saber fazer e de
saber ser.
Entretanto, o grande diferencial da concepção sobre o saber experiencial de Gauthier et
al. (1998) é o entendimento de que mesmo se tratando de um momento único ou repetido
infinitas vezes, a experiência do professor não deixa de ser algo pessoal e, acima de tudo,
privado. Além disso, embora o professor possa viver inúmeras vivências das quais obtém
aprendizado, tais experiências, infelizmente, permanecem confinadas ao ambiente da sala de
aula.
Segundo os autores, o professor por meio de julgamentos privados vai criando
jurisprudências em relação à sua forma de lidar com as complexas demandas do ensino, por
meio de truques e estratagemas. Para Gauthier et al.(1998), o fato dos julgamentos e razões dos
professores nunca terem sido testados publicamente apontam para a possibilidade de um
professor ter uma determinada experiência e dar explicações errôneas para justificar a sua forma
de agir. Em nossa pesquisa, podemos constatar a presença do saber experiencial, na maneira
particular com que alguns professores lidam com algumas situações, tais como:
[...] minha experiência em sala de aula no Brasil, você tá com uma turma
grande ali, existem três níveis, que eu tento fazer assim, uma curva A, B, C,
quando estou na sala eu tento dividir praticamente em nível de dificuldade que
os alunos têm. Os que fazem parte da classe C pra mim, são aqueles que têm
maior dificuldade mesmo, que é a grande maioria (Professor Paulo - IES Alfa).
[...] o grande acerto é eu não penalizar o meu aluno pelo dia da prova. O dia da
prova eu coloco como o dia do aprendizado, e isso tem dado muito certo, eu
faço isso há... acho que há 10 anos[...](Professor Bruno - IES Bravo).
[...] você tem que estar sempre aproveitando, aproveitando o que eles trazem.
Senão o aluno vai embora, cara, entendeu? (Professor Pedro - IES Alfa).
[...] ouça, ouça, ouça, você tem que deixar o cara falar, às vezes tão falando, tão
falando umas baboseiras, volta, aí... é o papel... é o que eu acredito que seja o
papel do ensino hoje, deixa o cara falar[...] (Professor Pedro - IES Alfa).
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[...] eu trabalho numa região que é uma região periférica, que é São Gonçalo. O
aluno de lá é diferente do aluno, por exemplo, da Barra da Tijuca. O conteúdo é
o mesmo, então como que eu chego na cabeça dessas duas pessoas com o
mesmo conteúdo? [...] eu tenho que olhar de forma regionalizada, e dentro de
sala de aula olhar de forma individual,[...] (Professor Carlos - IES Bravo).
Minha experiência docente é aquilo que eu falei, né. Pra mim, o que vale é o
domínio da sala de aula, sala de aula. (Professor Dionísio - IES Bravo).

Ao analisar as transcrições referentes às falas dos entrevistados em relação aos seus
saberes experienciais, podemos perceber que a estruturação de suas experiências têm ocorrido
como consta na literatura pertinente, diante do enfrentamento das dificuldades, quando os
professores procuram lidar com ela, e “numa perspectiva de ensaio e erro, eles atribuem valor às
aprendizagens que realizam com seus próprios alunos” (CUNHA, 2006, p. 262).
Estes julgamentos privados realizados em sala de aula vão estabelecendo as
jurisprudências conforme defendido por Gauthier et al. (1998), julgamentos que, segundo os
estudos de Santos (2006), ao não considerarem a literatura científica, impedem uma melhor
compreensão de suas práticas, impossibilitando-as de serem intencionais.
Santos (2006) observou que as práticas referentes aos docentes entrevistados foram
percebidas pelo pesquisador como se dando no tempo sem uma reflexão necessária capaz de
transformar vivências cotidianas em saberes da experiência. Para o autor estes resultados
reforçam a concepção de que a prática docente deve ser feita em articulação com a teoria
didático-pedagógica compondo um processo que busca atribuir sentido àquilo que se pratica e
conclui afirmando que a falta de uma formação pedagógica nos professores entrevistados
favorece uma desarticulação entre os saberes pedagógicos e os saberes da experiência.
Gauthier et al. (1998), em sua tipologia de saberes, traz à discussão o saber da ação
pedagógica que é o saber experiencial dos professores a partir do momento em que se torna
público e que é testado pelas pesquisas realizadas em sala de aula. Momento este em que os
julgamentos dos professores e os motivos que lhes servem de apoio podem ser comparados,
avaliados, pesados, a fim de estabelecer regras de ação que serão conhecidas e aprendidas por
outros professores.
Nota-se que, como observado na pesquisa de Santos (2006), as falas dos professores
sinalizam que suas ações têm se dado no tempo, sem explicações científicas, mas como fruto de
suas reflexões validadas em sua caminhada entre seus erros e acertos, como discutido por Veiga
(2006). Os professores não justificaram suas ações ou posições utilizando da teoria científica,
mas as colocam como resultado de suas reflexões sobre seus erros e acertos durante a sua
prática.
5.1.3 Concepções didático-pedagógicas dos docentes
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Ao analisarmos os dados coletados relacionados às concepções dos entrevistados sobre o
conhecimento didático-pedagógico e o seu valor para o exercício da docência no ensino superior,
observamos que a maior parte dos entrevistados (4 de 7) destacaram como importante tal
conhecimento para o processo de ensino-aprendizagem. Nas entrevistas, podemos constatar a
proximidade e o entendimento dos docentes entrevistados sobre os conhecimentos didáticopedagógicos:
• Alguns bem conceituais, como o professor Paulo, outros com um entendimento de
uma pedagogia que se apresenta insuficiente, conforme a fala do professor Bruno
transcrita mais à frente:
[...] pedagogia é a forma da gente aprender a lidar com pessoas no processo de
ensino aprendizagem. Então existem métodos que são ensinados na pedagogia,
lidar com crianças principalmente, mas a gente não vê pedagogia só apenas
com crianças que lida, mas com adultos também. (Professor Paulo - IES Alfa).
[...] pedagogia eu tenho... ultimamente eu tô um pouco resistente à pedagogia.
Eu tenho estudado muito sobre andragogia. Então assim, eu me sinto às vezes
um pouco sufocado com os conceitos pedagógicos. (Professor Bruno - IES
Bravo).
[...] eu tenho buscado mais a andragogia, porque eu acho que o adulto, ele vai
muito naquilo que interessa a ele [...]o adulto, ele não quer, se ele, não tiver
interesse pra ele, se ele não tiver, se ele não ver algum retorno naquilo, ele não
quer [...]a andragogia, ela me dá mais argumentos e ela me qualifica melhor e
me desenvolve melhor pra saber lidar com isso.
(Professor Bruno - IES Bravo).

Em sua revisão teórica sobre os pressupostos que orientam a educação de adultos tendo
como propósito uma aproximação com a andragogia, Vogt e Alves (2005) dissertam sobre seus
postulados básicos. Segundo as autoras, o termo andragogia foi utilizado originalmente pelo
professor alemão Alexander Kapp em 1833, depois caiu em desuso e reapareceu em 1921 no
relatório de Rosenstok, sinalizando que a educação de adultos requer professores, métodos e
filosofia diferenciados.
Descortinando a andragogia em sua pesquisa, a partir dos fundamentos de Knowles, as
autoras seguem na discussão do tema afirmando que Knowles primeiramente definiu o termo
andragogia “como a arte e ciência de ajudar os adultos a aprender, em contraste com a pedagogia
como arte e ciência de ensinar crianças”, mas logo em seguida ele reconheceu que a andragogia
encerra apenas outro modelo de princípios da aprendizagem, reconhecendo que muitos dos
princípios da andragogia são pertinentes à educação de crianças e de jovens, (KNOWLES,1980
apud VOGT e ALVES 2005).
Segundo Shinoda et al. (2011), é importante afirmar que pedagogia e andragogia não são
opostos e sim complementares. Os autores trazem para a discussão sobre andragogia no ensino
de administração as ideias de DeAquino (2007) que defende a concepção de que a pedagogia e a
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andragogia se encontram nas extremidades opostas de um contínuo, no qual crianças têm maior
afinidade com a abordagem pedagógica e adultos mais familiaridade com a abordagem
andragógica. Shinoda et al. (2011) caminham em seus estudos especificando que, por vezes, a
pedagogia é necessária para o ensino de adultos, por diversos motivos, como por exemplo,
quando os adultos não têm familiaridade com o tema ou quando estão há muito tempo longe dos
estudos, e seguem destacando que muitos adultos ainda não têm a capacidade de ser
autodirecionados e questionadores, necessitando, portanto, de uma abordagem pedagógica.
Senso assim, a atitude de repulsa por parte do professor Bruno, não se justifica por uma
limitação da pedagogia, mas provavelmente por um conhecimento não aprofundado da teoria.
• Outros professores com uma concepção didático-pedagógica utilitária e
superficial, conforme a fala do professor André ao responder sobre como a
pedagogia pode contribuir em seu desenvolvimento docente:
Me dando mais instrumentos, não adianta me dar teorias, ela tem que me dar
instrumentos,[...] (Professor André – IES Bravo).
Me lembro dessa pós que eu fiz em docência no ensino superior, as aulas muito
teóricas para uma pessoa que não é da pedagogia, não interessa em nada, o que
me interessou muito foi como agir,[...], montar um grupo whatsapp, fazer uma
página na internet, ter um sei lá no faceboock, isso legal, me dá instrumentos,
me indicar instrumentos. (Professor André – IES Bravo).

• Outro frustrado com o descaso dos partícipes do processo de ensino na IES em
relação aos valores didáticos-pedagógicos:
[...] a pedagogia, ela ajudaria mais se a gente conversasse mais, o corpo docente
conversasse mais sobre ela. Até onde eu vejo, o corpo docente, fora uma
situação pontual ou outra, o corpo docente não conversa sobre pedagogia. Você
vai pra uma reunião de colegiado falando tudo, preenchimento de pauta, data de
prova, mas você não fala da questão da relação de ensino, não se fala mais
nisso. (Professor Pedro - IES Bravo).

• Outro, com concepções didático-pedagógicas limitadas:
Cara, eu detesto a pedagogia [...]É, coisinha de criança, cara. (Professor Carlos
– IES Bravo).

• Outro, interessado nos caminhos proporcionados pelo conhecimento didáticopedagógico:
[...] eu acho que a pedagogia tem muita coisa interessante. (Professor Dionísio IES Bravo).

Segundo Cunha (2018, p. 10), “para se desenvolver a formação docente do ensino
superior deve-se levar em conta a cultura como ponto de partida, para a compreensão dos
significados que os docentes dão aos saberes pedagógicos”. Contudo, a autora segue defendendo
que se considerarmos isso como ponto inicial, não será instantâneo e distante da discussão
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teórica, como relatado pelo professor André da IES Bravo com 18 anos de experiência docente,
já citado anteriormente, que busca algo mais instrumental que não lhe tome muito o tempo:
[...] certamente não se constituirá na expectativa da chegada da trajetória
formativa, pois, para tal, são fundamentais os aportes da teoria da educação,
incluindo a autocompreensão dos processos subjetivos da construção da
professoralidade docente. Compreender essa pluralidade de exigências
pressupõe assumir a docência como ação complexa que requer saberes
disciplinares, culturais, afetivos, éticos, metodológicos, psicológicos,
sociológicos e políticos (CUNHA, 2018, p. 10).

Para Cunha (2018), é valido ressaltar este momento diferenciado da educação superior,
que vem sendo atingida por “fenômenos contemporâneos” capazes de abalar os docentes em
relação à sua profissão. Tais fenômenos, como a massificação/democratização exigem reflexões
sobre as mudanças provocadas que, certamente, incidem sobre as condições de atuação e
desenvolvimento profissional do professor.
Segundo a autora, devido a uma maior parte deste segmento estar sendo atendida por IES
Privadas, com salários docentes correspondendo ao número de horas-aula, e sendo muitas das
vezes a atividade docente exercida como atividade complementar, a construção profissional
docente tem sido prejudicada, uma vez que a identidade desse profissional não está centrada na
condição de professor (CUNHA, 2018).
Diante de um reconhecimento da importância do saber didático-pedagógico por parte dos
professores para o processo de ensino, como constatado na análise dos formulários e das
diferentes concepções em relação a este mesmo conhecimento, foi perguntado aos professores
como tem se dado o seu desenvolvimento como docentes, ao que responderam:
Manual do Coaching Para Professores... enfim, é um livro que ele apontava que
todo professor ou gestor educacional deveria ter a postura de um coach. E [...]
"pô, é isso aqui, é isso aqui que eu acredito,[...] (Professor Pedro – IES Alfa).
[...] eu uso esse feedback como uma forma de desenvolvimento, entendeu? É
como que eu trabalho com coaching, que a gente pede pro cara fazer
autorreflexão. (Professor Carlos – IES Bravo).
[...] eu acho que a gente precisa fazer cursos, a gente precisa de treinamento[...]
quem me treina? (Professor Bruno – IES Bravo).
O meu aperfeiçoamento como professor[...] tem sido através de observação. Eu
tenho observado muitos professores, aula no Youtube. (Professor Bruno – IES
Bravo).
[...]vou continuar lendo os meus livros sobre minha área, porque nessa altura do
campeonato são o caminho mais rápido para a atualização. (Professor André –
IES Bravo)
Então, [...]pesquisando como [...]dar aula dinâmica, como atingir meus
objetivos (Professora Maria – IES Alfa).
À medida que você passa muito tempo sem frequentar a sala de aula, a
tendência nossa como docente é arbitrar, né? Arbitrar e emitir juízo de
valor,[...] Eu faço as minhas leituras, né? Faço as minhas leituras no sentido de
saber o que há de discussão no estado da arte em termos de docência. (Professor
Dionísio – IES Bravo).
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Podemos perceber nas falas dos professores que é presente uma busca por conhecimento
em prol de se aprender a lidar com a complexidade da sala de aula, com a diversidade, mas de
forma muito utilitarista, como identificado na fala do professor André na análise do item anterior
que afirmou querer instrumentos e não teorização por parte da pedagogia. Mas é certo que o
aprender a lidar não será resolvido com coaching como constatado na fala do professor Pedro e
Carlos, nem por meio de pesquisas que favoreçam a replicação de modelos de atuação docente
encontrados em vídeos, como constatado na fala do professor Bruno e da professora Maria, nem
se aprofundando exclusivamente nos conteúdos de sua disciplina como observado na fala do
professor André.
Os relatos dos entrevistados parecem descortinar uma fragilidade que, segundo a
literatura, não se resolve colocando a responsabilidade em uma formação inicial, mas com o
entendimento de que não basta saber fazer, tem que se compreender teoricamente por que se faz
e as consequências de suas ações como docentes. Este cenário caracteriza as consequências de
uma posição subalterna em que se tem colocado o conhecimento pedagógico em relação à
docência no ensino superior no país, favorecendo uma ação e uma socialização docente intuitiva
e replicadora (CRUZ, 2018).
Nesse sentido, as falas dos professores Pedro, Carlos e Bruno apresentam uma visão
estreita de que educação é treinamento, o que se aproxima, não intencionalmente, da pedagogia
do treinamento discutida por Max Weber (1982). Segundo Weber, a necessidade do Estado e das
empresas capitalistas por funcionários lógicos que favoreçam o maior lucro e saibam se basear
no cálculo de custos e benefícios foi o que motivou uma transformação da educação em uma
educação racionalizada, em que o homem é obediente somente ao direito racional.
Com isso, a sociologia da educação passou a ter duas novas finalidades pedagógicas:
Uma para preparar o aluno para uma conduta de vida, a qual chamou pedagogia do cultivo, que
tinha o objetivo de educar o homem culto, prepará-lo culturalmente, fazendo com que ele
adquirisse a certos tipos de comportamentos interiores como a reflexidade e exteriores como o
comportamento social na vida. Uma outra finalidade pedagógica seria a de transmitir o
conhecimento especializado, sendo esta chamada de pedagogia do treinamento, que nascia como
fruto da “racionalização da vida social, do aumento do processo de burocratização do aparelho
estatal, dominação política e do corporativismo capitalista privado”.
Neste processo, a educação deixa gradualmente de ter como objetivo a formação do
homem para o exercício da cidadania no contexto social para formar o especialista funcional que
o capital precisa (WEBER, 1982, p. 482). Weber no diz que com a pedagogia do treinamento a
educação perdeu o sentido próprio da palavra, atuando na formação de um homem cada vez mais
especializado e não de um homem que busque sua liberdade.
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Dessa maneira, confrontando os dados analisados, em que 4 de 7 dos docentes
afirmaram valorizar o conhecimento pedagógico com os dados levantados na
podemos perceber que, em sua maioria, os

entrevista,

professores entrevistados ao abordarem suas

concepções sobre a pedagogia e suas ações em prol de seu desenvolvimento como docentes,
apresentam um entendimento superficial em relação à importância do conhecimento didáticopedagógico para o seu desenvolvimento profissional.
Nesse sentido, o que nos surpreende é que, de acordo com a literatura estudada, este
conhecimento é de suma importância para o processo de ensino-aprendizagem, capaz de
possibilitar uma mobilização intencional dos saberes, ações didático-pedagógicas mais eficazes
contribuindo para o desenvolvimento de um senso crítico e reflexivo nos alunos, proporcionando
a formação de profissionais, neste nível de ensino, mais competentes e atentos às exigências do
mundo atual, que tenham senso de justiça social e profunda identidade com a cidadania
democrática como um grande objetivo a ser alcançado.
Desse modo, de acordo com nosso referencial teórico, tanto o discutido por Pimenta
(2007) quanto por Pimenta e Almeida (2011) nos conduzem ao entendimento de que embora
possuam larga experiência e anos de estudo em suas áreas específicas, o despreparo e o
desconhecimento científico sobre o processo de ensino tem dominado a sala de aula. Assim, a
correção de tal cenário exige muito mais desses professores do que repassar os conteúdos de sua
área de especialização, muito mais que coragem, exige um bom alicerce teórico-científico, uma
formação específica de qualidade, o comprometimento com uma formação continuada que
favoreça o seu desenvolvimento profissional e o reconhecimento de seu inacabamento como
defendido por Bolzan, Isaia e Maciel (2013).
O professor Pedro tem uma formação no grau Stricto sensu com mestrado em sua área de
atuação, onde teve a oportunidade de cursar algumas horas de disciplina pedagógica. Sua
formação neste grau de ensino se alinha em parte à afirmação de Pimenta, Anastasiou e Cavallet
(2001) quanto a existência de uma preparação para a docência universitária em andamento no
nível stricto sensu como já tratado em análise anterior e até se aproxima da concepção destas
autoras quando afirmam que as poucas horas dedicadas à essa preparação tem proporcionado
algum crescimento pedagógico a estes docentes. Mas de acordo com as falas dos entrevistados o
conhecimento adquirido na preparação, tem se mostrado insuficiente para seu amadurencimento
docente e sua caminhada em direção à sua profissionalização.
Diante do exposto, como abordado em nossa revisão de literatura a formação stricto
sensu dos entrevistados tem se mostrado insuficientes como preparo para atuação docente
alinhando-se aos resultados das pesquisas de Milani (2018) que buscou analisar a formação para
a docência recebida durante a pós-graduação Stricto sensu, quanto a pesquisa de Costa (2015)
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que discutiu em sua pesquisa a preparação docente realizada nos Programas de Pós-Graduação
Stricto sensu, em que ambos concluem que a preparação no nível Stricto sensu tem sido
insuficiente por ser dedicada quase que exclusivamente para os saberes do conteúdo e à
formação do pesquisador.
Alguns professores quando perguntados como buscam se desenvolver como docentes
responderam que:
[...] minhas últimas aulas eu peço, independente se a gente tem as ferramentas
dentro das instituições que controlem, que façam as avaliações, [...] eu sempre
também peço que eles me deem feedback [...] (Professor Carlos – IES Bravo).
[...]no último ou penúltimo dia de aula, sempre procurando não ser muito perto
da prova, mas eu busco [...] fazer com que eles me falem sobre como foi o meu
desempenho[...] (Professor André – IES Bravo).
Eu sempre procuro ver a opinião dos próprios alunos, né? Em saber se
realmente está... algo tá errado[...] (Professor Paulo – IES Alfa).

Assim sendo, a busca por parte dos docentes pela opinião dos alunos, indica uma
valorização de suas visões para os julgamentos particulares destes professores como discutido
por Gauthier et al. (1998). Entretanto, se considerarmos o cenário mercantilista em que estão
inseridas as IES, a escolha de buscar nos alunos uma validação de suas ações como docente,
além de indicar uma atuação insegura, pode significar uma submissão às exigências ideológicas
dessas IES em prol da lucratividade e uma busca pela manutenção de seus postos de trabalho.
É, existe muito assim, a forma pela qual tu queres atuar, com qualidade, com
tudo isso que a gente tá falando anteriormente, e existe a forma pela qual o
mercado... existe o mercado ali. Então assim, os alunos são os nossos clientes e
a instituição, por si só, às vezes pede que a tua posição seja de fidelização de
cliente[...] (Professora Maria – IES Alfa).

A fala da professora Maria se alinha ao discutido por Bianchetti, e Sguissardi (2017)
como resultado de uma concepção utilitária da educação superior, em que a busca pelo lucro
acaba determinando o que fazer da própria instituição e a sua relação com o aluno-cliente que
chega à universidade negociando o seu tempo e dinheiro para formar-se um profissional. A
visualização de tal cenário reporta-nos ao defendido por Oliveira (2009) que ao repetir a
afirmação de que educação não é mercadoria demonstra a expressão de um desejo ou de uma
bandeira de luta do que algo que se espelhe na realidade. Para o autor, reduzir o sentido social
da educação aos interesses do lucro representa tanto o empobrecimento do conceito de educação,
como do seu sentido para a coesão social.
Além disso, as respostas dos professores sobre seus objetivos em relação à formação de
seus alunos apontam para um comprometimento claro com o mercado, como nas transcrições de
suas falas que se seguem, um objetivo importante, principalmente para o curso de administração,
mas que não deve ser o único:
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É fazer com que o cara se torne, por exemplo, o trainee de uma grande
multinacional, é fazer com que o cara se torne um empreendedor social, é fazer
com que o cara consiga abrir um negócio, entendeu? Professor Carlos – IES
Bravo)
Atingir a absorção por ele daquilo que ele vai aplicar dentro da área de
formação dele. (Professora Maria – IES Alfa)

A formação voltada unicamente para o aspecto técnico, utilitarista, comprometida
exclusivamente com o mercado, não configura uma verdadeira educação, humanista e que
contribui efetivamente para o exercício da cidadania e da democracia.
Na fala do professor Bruno da IES Bravo (Administração e licenciatura em matemática
– 3 anos de experiência como docente no ensino superior) podemos constatar um
comprometimento em cada aula com uma formação que contemple tanto o homem, como o
cidadão e o profissional:
[...] cada aula tem que ser um passo em um processo de construção de
aprendizado dele na aplicação daquilo ali, na utilidade daquilo ali, seja ele
como gestor, seja ele como aluno, seja ele como cidadão de uma sociedade, seja
ele como futuro professor, seja ele como futuro engenheiro, enfim, qual for a
profissão dele. (Professor Bruno – IES Bravo)

Assim, o objetivo apresentado pelo professor Bruno é uma boa parte do que se pode
esperar dos docentes neste segmento, sua licenciatura como uma de suas graduações parece ter
efetivamente contribuído para uma melhor organização de seus passos pedagógicos em direção à
complexidade do ensino neste segmento, mesmo sem perceber.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Ao término da análise dos dados coletados, resgatamos o objetivo geral da pesquisa
enunciado para verificar se havíamos conseguido chegar a ele. Nosso objetivo era o de buscar
conhecer os saberes que os professores bacharéis têm mobilizado no exercício da docência,
partindo da hipótese de que estes docentes utilizam os conhecimentos que adquiriram ainda
como alunos. Buscávamos, ainda, respostas para as questões: Quais os saberes mobilizados
pelos professores bacharéis do curso de administração? Dos saberes identificados, qual o
apontado como o de maior valor para o exercício docente? Como tem sido a relação destes
docentes com a pedagogia?
Assim, apoiados no arcabouço teórico representado por nossos capítulos, nos
debruçamos sobre toda a análise em busca de conexões, entendimento e possíveis significados o
que favoreceu o resultado a seguir:
Podemos notar, ao término da análise dos dados e conforme os autores pesquisados, um
grande alinhamento dos resultado encontrados com a literatura, principalmente em relação a
experiência de atuação no mercado de trabalho como diferencial para a chegada dos
entrevistados na docência, processo este, desencadeado por meio de um convite que a maioria
relatou ter recebido.
Todos os entrevistados são bacharéis, não possuindo formação inicial específica para
atuação como docente no ensino superior. Notamos, portanto, uma forte lembrança por grande
parte dos entrevistados, da atuação de alguns professores durante sua trajetória educacional e a
aprovação e autilização destas atuações, como um modelo, como um referencial, assim como
podemos perceber a influência de familiares ou de pessoas próximas na trajetória de alguns
docentes.
Além disso, notamos que a falta de uma formação inicial tem sido suprida por parte
destes professores bacharéis, que chegam do mercado de trabalho sem uma formação específica,
com os conhecimentos que adquiriram ainda como alunos, o que confirma nossa hipótese inicial,
uma vez que estes conhecimentos , somados ao discutido por Silva (2018) em relação à vivência
no dia a dia em sala de aula e de sua experiência de mercado como importantes componentes
para o seu exercício, dão ao docente bacharel segurança para lecionar.
Na análise de dados referentes aos saberes docentes, utilizamos a tipologia defendida por
Gauthier et al. (1998) e identificamos a mobilização do saber disciplinar, do saber curricular,
saber experiencial e o saber da tradição pedagógica, como os mais mobilizados pelos docentes
do curso de administração analisados. Constatamos na análise que o saber disciplinar foi
considerado, por estes, o saber mais importante para o exercício da atividade docente, mas não
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suficiente, conforme discutido por Gauthier et al. (1998), Tardif (2002), Pimenta (2011) em
relação à valorização do conteúdo e da matéria a ser ensinada, como o conhecimento mais
valorizado pelos docentes, uma consequência da extrema valorização do conhecimento técnico
como quase que suficiente a ação de ensinar.
Sendo assim, ao analisarmos a utilização do saber curricular por parte dos docentes,
podemos constatar que a maior parte dos professores utilizam o planejamento, os planos, ou seja,
os “norteadores institucionais para o ensino” como chamamos os documentos que servem de
parâmetros para o ensino na IES. Mas notamos que os mais experientes gastam menos tempo
com o planejamento e que os docentes da IES Bravo, se utilizam além do planejamento
disponibilizado na plataforma da IES, as propostas de conteúdo e aula também disponibilizados.
Trouxe-nos preocupação a possibilidade desta disponibilidade de planejamento e conteúdos na
plataforma da IES Bravo, agradável aos olhos de alguns professores entrevistados, limitar a
estruturação e a mobilização dos saberes com soluções prontas e fechadas à discussão, trazendo
prejuízos ao processo de profissionalização docente.
Dessa maneira, ao analisarmos a mobilização do saber experiencial pelos docentes,
percebemos em seus posicionamentos que este saber vem se desenvolvendo no dia a dia de sua
prática entre erros e acertos e, como discutido por Gauthier et al. (1998), está sendo validado por
meio de julgamentos particulares, afastado de parâmetros científicos. É possível notar, portanto,
entre os entrevistados, uma atuação docente dependente da aprovação dos alunos, o que vem
sendo estabelecido por meio de pesquisas em sala de aula realizadas pelos docentes.
Notamos que os feedbacks recebidos com essas pesquisas são utilizados pelos
professores para ajustar suas práticas. Mas não podemos deixar de considerar a utilização desses
feedbacks por parte dos docentes como uma espécie de verificação se sua atuação tem
correspondido aos interesses da IES, uma espécie de pesquisa de satisfação do aluno, tendo em
vista a manutenção de seu emprego. Um triste cenário que tem se estabelecido sobre o docente
por pressões e se perpetuado nas IES privadas.
Assim, constatada a mobilização do saber da tradição pedagógica, podemos perceber que
tal saber tem sido utilizado com vistas ao domínio da turma por meio da autoridade. Notamos
que a mobilização de tal saber pode estar ligada à falta de recursos didático-pedagógicos.
Em linhas gerais, podemos dizer que ao analisarmos os dados em busca de conhecermos
como tem se dado a relação dos docentes com a pedagogia, percebemos que a grande
importância dada ao conhecimento pedagógico como resultado do preenchimento do formulário
não se confirmou nas falas dos docentes entrevistados.
Notamos, através da pesquisa, que as concepções utilitaristas e superficiais em relação ao
conhecimento didático-pedagógico, e o relato de seus objetivos como docentes que contemplam
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quase que limitadamente uma formação para o mercado, são consequências da ausência de um
firme alicerce teórico para o exercício da docência, que deveria ser fornecido por uma formação
inicial específica, como discutido em nossa revisão bibliográfica.
Destacamos, portanto, como discutido por Bolzan, Isaia e Maciel (2013), que uma
mudança positiva deste cenário depende do reconhecimento por parte dos docentes de seu
inacabamento, além de sua conscientização de que são sujeitos em permanente evolução e
desenvolvimento, o que só pode ser desencadeado por um conhecimento pedagógico que
considere toda a complexidade do ensino neste nível de ensino. Assim sendo, consideramos que
a correção de tal cenário reside na previsão legal de uma formação para a docência no ensino
superior, específica para este segmento a ser realizada em nível mestrado, na modalidade
profissional e não acadêmica, contemplando grande parte da complexidade do ensino neste
segmento.
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ANEXO A

UNIVERSIDADE ESTÁCIO DE SÁ
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO
MESTRADO EM EDUCAÇÃO

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO
OBRIGATÓRIO PARA PESQUISAS CIENTÍFICAS EM SERES HUMANOS
________________________________________________________________________

DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PARTICIPANTE DA PESQUISA
Nome:
.............................................................................................................................................................................
Sexo:

Masculino ( ) Feminino ( )

Data Nascimento: ........../........../........

Endereço:......................................................................................................................................................................
..
Bairro:............................................................
Cidade:....................................................................................................
Telefone:

(.....).........................................................

Email:

............................................................................................

Título do Protocolo de Pesquisa: OS SABERES DOCENTES NO CURSO DE GRADUAÇÃO EM ADMINISTRAÇÃO:
QUESTÕES SOBRE A RELAÇÃO ENSINO APRENDIZADO NA PRÁTICA DOCENTE

Subárea de Investigação: Ciências Humanas.

Pesquisador responsável: William Macedo Quintanilha (UNESA) – Endereço: Rua Jornalista Marques Lisboa,
325, Realengo, Rio de Janeiro – RJ; Tel;(21)964229911; (21) 33326697; e-mail: q.william@hotmail.com.
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LAÉLIA

CARMELITA

PORTELA

MOREIRA

(UNESA

–

Telefones:

(21)

2206-974

/

985282754

-

moreira.laelia@gmail.com)

Avaliação do risco da pesquisa:
(X) Risco Mínimo

( ) Risco Médio

( ) Risco Baixo

( ) Risco Maior

Objetivos e Justificativa: A presente pesquisa tem como objetivo investigar os saberes mobilizados pelos
professores de Administração no exercício da docência no ensino superior privado no Rio de Janeiro

Procedimentos: Neste estudo, pretende-se fazer uma análise dos saberes mobilizados pelos docentes do curso
de administração, partindo da hipótese de que utilizam os conhecimentos que adquiriram ainda como alunos. A
pesquisa será realizada no curso de administração de uma IES privada do município do Rio de Janeiro. A IES fica
situada na Zona Oeste do Município do Rio de Janeiro. Os dados serão coletados por meio de entrevistas semiestruturadas com professores da IES.

Riscos e inconveniências: Risco mínimo. Constrangimento de responder ou participar dos instrumentos
elaborados para a coleta de dados. O participante da pesquisa poderá solicitar seu desligamento a qualquer
momento.

Potenciais benefícios: Pretende-se com esta pesquisa contribuir com a produção acadêmica sobre a formação
docente para o ensino superior privado no Rio de Janeiro, com a identificação e análise dos saberes por eles
mobilizados.

Informações Adicionais: Se você tiver alguma consideração ou dúvida sobre a ética da pesquisa, pode entrar
em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) – da Universidade Estácio de Sá, em horário comercial
pelo e-mail cep.unesa@estacio.br ou pelo telefone (21) 2206-9726. O CEP-UNESA atende em seus horários de
plantão, terças e quintas de 9:00 às 17:00, na Av. Presidente Vargas, 642, 22º andar.

Para esta pesquisa, não haverá nenhum custo do participante em qualquer fase do estudo. Do mesmo modo, não
haverá compensação financeira relacionada à sua participação. Você terá total e plena liberdade para se recusar
a participar bem como retirar seu consentimento, em qualquer fase da pesquisa.
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Acredito ter sido suficientemente informado a respeito das informações que li ou que foram lidas para mim,
descrevendo o estudo: OS SABERES DOCENTES NO CURSO DE GRADUAÇÃO EM ADMINISTRAÇÃO: QUESTÕES SOBRE A
RELAÇÃO ENSINO APRENDIZADO NA PRÁTICA DOCENTE. Os propósitos desta pesquisa são claros. Do mesmo modo,
estou ciente dos procedimentos a serem realizados, seus desconfortos e riscos, as garantias de confidencialidade
e de esclarecimentos permanentes. Ficou claro também que a minha participação é isenta de despesas.
Concordo voluntariamente na minha participação, sabendo que poderei retirar o meu consentimento a qualquer
momento, antes ou durante o mesmo, sem penalidades ou prejuízos.

Este termo será assinado em 02 (duas) vias de igual teor, uma para o participante da pesquisa e outra para o
responsável pela pesquisa.

Rio de Janeiro, __________ / ____________________ / ______________________

____________________________________

____________________________________

Assinatura do Participante da Pesquisa

Assinatura do Responsável da Pesquisa
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ANEXO B
Plataforma Brasil
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ANEXO C
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ANEXO D

UNIVERSIDADE ESTÁCIO DE SÁ
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO
MESTRADO EM EDUCAÇÃO

ROTEIRO PARA ENTREVISTA SEMI-ESTRUTURADA
________________________________________________________________________

Prezado(a) professor(a),

O Sr(a) autoriza a gravação desse áudio como parte da pesquisa de campo?
( ) Sim ( ) Não
Deixo claro que a pesquisa é somente para fins acadêmicos e o anonimato será mantido.

1º Bloco: TRAJETÓRIA DOCENTE

- Nos conte como você começou na docência:
- Foi um início fácil ou difícil em sala de aula?
- Poderia nos contar um pouco sobre seus erros e acertos como professor?

2º Bloco: IDENTIFICAÇÃO DOS SABERES DOCENTES DURANTE O PROCESSO DE ENSINO
APRENDIZAGEM
- Algum professor em sua trajetória estudantil influenciou sua atuação como docente?
- Poderia detalhar em que sentido?
- O que você considera necessário saber para poder ensinar?
- Como as experiências profissional e docente têm contribuído em sua atuação como professor em sala de aula?
- Qual o conhecimento você precisaria aprimorar como docente?
- Quais os recursos que mais utiliza em aula?
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- Quais os seus objetivos como professor em relação a seus alunos?
- Qual a importância do trabalho de um professor universitário pra você?

3º Bloco: MOBILIZAÇÃO DOS SABERES
- Nos conte como são suas aulas?
- Como você faz o planejamento de suas aulas?
- Como você faz para ensinar os conteúdos mais difíceis?
- Como tem se dado o aperfeiçoamento de sua atuação como professor em sala de aula?
- Tem algo que você faça com objetivo de melhorar sua forma de dar aula?
- Como você tem enfrentado as dificuldades em sala?
- As dificuldades podem influenciar na sua atuação como professor?

4º Bloco: CONCEPÇÃO PEDAGÓGICA
- Como a pedagogia pode ajudar no seu dia a dia como professor?
- Qual a importância da didática na sua atuação docente?
- Como você se mantém atualizado para o exercício da docência?

