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RESUMO  

 

 
Esta pesquisa tem como temática a desconstrução das práticas de ensino dos bacharéis 
docentes, processo entendido como essencial à qualificação dos bacharéis docentes, cuja 
formação pedagógica não é elemento obrigatório para atuação na Educação Superior. Partindo 
das práticas docentes como condutoras da construção da identidade e carreira do bacharel na 
Educação Superior, e reconhecendo a ausência da formação pedagógica nesse âmbito da 
educação, consagrada inclusive no artigo 66 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação (1996), 
busca-se compreender como os bacharéis docentes veem sua prática profissional em sala de 
aula, como desconstroem tais práticas ao longo de sua trajetória profissional, perpassada por 
desafios e aquisição de novos saberes. Nesta empreitada, o esforço foi o de entender como os 
docentes veem sua prática profissional em sala de aula, possibilitando a estes sujeitos a 
reflexão acerca de sua prática, e ao pesquisador entender as possibilidades que emergem ao 
longo desse processo reflexivo, articulando os dados da pesquisa a dados de outras 
investigações que, como essa, entendem a prática como ponto de partida e chegada da 
intervenção pedagógica. Entende-se a prática docente como elemento fundamental de 
mediação professor-aluno, e impulsionador do processo reflexivo, que poderá viabilizar 
mudanças na prática pedagógica na Educação Superior, qualificando o processo de formação 
discente no âmbito das Instituições de Educação Superior. A pesquisa busca reunir dados que 
explicitem a trajetória dos bacharéis docentes, e a forma como estes entendem sua prática em 
sala de aula, buscando apreender se e como os docentes refletem sobre sua prática, na 
perspectiva de qualificá-la. A pesquisa buscou apoio na metodologia qualitativa. 
Considerando o número crescente de pesquisas sobre a prática docente dos bacharéis, espera-
se contribuir com a compreensão dessa temática, fomentando a defesa de um olhar 
pedagógico que incorpora a reflexão sobre a prática e a desconstrução constante da mesma 
como elemento de qualificação da Educação Superior, mediante a intervenção pedagógica nas 
Instituições de Educação Superior. 

 
 

Palavras chave: Práticas de ensino, bacharéis docentes, desconstrução/processo reflexivo. 
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ABSTRACT 

 

This research has as its theme the deconstruction of the teaching practices of teachers 
bachelors, understood as essential to the process of qualifying graduates teachers whose 
pedagogical training is not mandatory element for action in higher education. Beginning 
teachers' practices as drivers of identity construction and bachelor's career in higher 
education, and recognizing the lack of teacher training in the field of education, including 
enshrined in Article 66 of the Law of Guidelines and Bases of Education (1996), seeks to 
graduates understand how teachers see their professional practice in the classroom, how to 
deconstruct such practices throughout his career, pervaded by challenges and acquiring new 
knowledge. In this endeavor, the effort was to understand how teachers see their professional 
practice in the classroom, enabling these subjects to reflect on their practice, and the 
researcher understand the possibilities that emerge during this reflective process, linking data 
research data from other investigations, such as this, consider the practice as a point of 
departure and arrival of pedagogical intervention. It is understood the teaching practice as a 
key element of teacher-student mediation and booster reflective process that can enable 
changes in teaching practice in higher education, describing the process of training students 
in the institutions of higher education. The research seeks to gather data which explain the 
trajectory of alumni teachers, and how they understand their practice in the classroom, 
seeking to understand whether and how teachers reflect on their practice, in view of 
characterizing it. The research sought support in qualitative methodology. Considering the 
growing body of research on the teaching practice of graduates is expected to contribute to 
the understanding of this theme, promoting the defense of a pedagogical incorporating 
reflective practice and constant deconstruction of the same element as the qualification of 
Higher Education, through pedagogical intervention in institutions of Higher Education. 

 
 

Key-words: Teaching practices, alumni teachers, deconstruction / reflective process. 
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INTRODUÇÃO 

 

1 Trajetória do Pesquisador 

 

Com vistas à compreensão desta pesquisa, descrevo aqui as experiências e 

inquietações que resultaram no interesse pelo tema, bem como do percurso trilhado na 

realização deste estudo, posto que, enquanto bacharel, não me dedicava à docência.  

Dentre as questões que me levaram à realização desta pesquisa, destaco meu ingresso 

na docência em 2009, quando iniciei minha trajetória como professor em uma Instituição de 

Ensino Superior (IES), após ter atuado por quase vinte anos na área de tecnologia da 

informação, especialmente em trabalhos relacionados à consultoria empresarial e ao suporte 

de sistemas de informação. 

O principal fator que impulsionou o início deste trabalho foi a possibilidade de 

ampliação de renda que esse trabalho oferecia. A viabilidade de minha inserção ocorreu 

principalmente porque, no ano anterior, havia terminado um curso de Pós-Graduação Lato 

Sensu em Tecnologia e Sistemas de Informação. 

Vale ressaltar que, nesse período, acreditava que dar aulas seria a coisa mais simples 

do mundo, pois conhecia os conceitos, processos e métodos que se constituiriam nos 

conteúdos das disciplinas que ministraria. No entanto, ao participar da primeira reunião 

pedagógica do Curso de Sistemas de Informação, pude perceber que dar aulas não era algo 

tão simples assim, e que desconhecia coisas básicas inerentes à docência, como por exemplo, 

o significado da palavra ementa ou mesmo, o que era e qual a finalidade de um plano de 

ensino e de um cronograma de aulas, entre outras atividades.  

Como forma de permanecer contratado, busquei me apropriar rapidamente desses 

conceitos antes mesmo do início das aulas, no que contei com o apoio de um professor, 
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também bacharel docente1, que além de haver me indicado ao cargo, forneceu-me os modelos 

e as primeiras informações com vistas a cumprir o prazo estipulado para a entrega dos 

formulários referentes às rotinas acadêmicas do docente.  

Vencida essa primeira etapa estava convicto de que a atuação em sala de aula seria a 

parte mais fácil, uma vez que via essas aulas como lugares de transmissão do conteúdo 

técnico que dominava. Possuía todo o conhecimento referente às disciplinas que iria ministrar, 

e minha percepção de docência indicava que bastava passar o conteúdo que havia 

programado.  

No entanto, a vivência demonstrou que somente passar o conteúdo não era suficiente 

para despertar o interesse dos alunos, nem garantiu a aprendizagem dos conteúdos – 

especialmente numa realidade de classes numerosas e alunos diferentes. Passei a ter 

problemas de indisciplina gerada pelo desinteresse dos alunos, muitos dos quais não 

entendiam minhas explicações.  

Por não saber lidar com essa situação, só conseguia controlar a classe quando 

passava exercícios que comporiam a nota dos alunos. Não obstante ao caos do cotidiano da 

sala de aula, após a primeira avaliação bimestral, noventa por cento da classe não atingiu a 

média, e setenta por cento da sala já estava de exame sem chances de recuperação.  

Conversando com outros professores do curso percebi que a postura dos mesmos 

transferia para os alunos a responsabilidade pelos resultados negativos, sendo comum a visão 

de que “esses alunos são desinteressados e não estão a fim de estudar”. Parrini (2007) aponta 

que, ao atribuírem a responsabilidade pelo fracasso acadêmico aos alunos, os profissionais da 

educação desconsideram a função social da docência. 

                                                           
1 O termo bacharel docente será utilizado neste trabalho em alusão ao professor universitário que domina o conhecimento 
específico de sua área ou disciplina, mas que não teve formação específica para o ensino, estando isento da comprovação de 
horas dedicadas ao aprendizado didático, avaliativo e organizacional do ensino, diferentemente dos professores que atuam 
nos demais níveis de ensino. 
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Na contramão dessa postura, o professor que havia me indicado fez alguns 

questionamentos sobre minha prática, demonstrando uma compreensão diferenciada sobre o 

papel do professor, que para ele “é fazer com que os alunos aprendam aquilo que estamos 

transmitindo!” Destaco que esse professor conta com mais de vinte anos de docência no 

Ensino Superior, e já fez o curso de mestrado profissionalizante. 

As questões advindas desse 1º semestre como professor universitário permearam este 

primeiro momento de reflexão sobre minhas práticas como docente.  Percebi que se fazia 

necessário mudar minha prática, fomentar a aprendizagem de todos os alunos. Mas, ainda 

assim, não conseguia enxergar outra forma/maneira de atuar. Nesse sentido, foi um semestre 

frustrante, e quase desisti da carreira docente. O semestre terminou com um abaixo-assinado 

dos alunos solicitando minha demissão do curso.  

Ao tomar ciência do abaixo-assinado, a coordenadora do curso me chamou para 

conversarmos e relatei todos os problemas vivenciados por mim em sala de aula. Ao final de 

nossa conversa, as orientações visavam, de modo geral, à flexibilização de alguns 

procedimentos que resultassem na redução da retenção dos alunos e, portanto, em um menor 

número de alunos em regime de dependência.  

O posicionamento da coordenação do curso só aumentou meus questionamentos em 

relação à minha prática, apesar da certeza de que dominava os conteúdos. Vivenciei naquele 

momento tudo que assistia na mídia, no que tange às dificuldades e transtornos na relação 

professor-aluno.   

No semestre posterior fui contratado por outra Instituição de Ensino Superior da 

Baixada Santista que, naquele momento, estava disponibilizando bolsa de cem por cento aos 

professores que tivessem interesse em cursar uma pós-graduação Lato Sensu em Formação de 

Professores para Educação a Distância.  
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Inscrevi-me no curso em virtude da curiosidade sobre essa modalidade de ensino. No 

primeiro módulo cursei a disciplina “Didática do Ensino Superior e Tecnologias da 

Informação e Comunicação: Novos Paradigmas”, e a primeira vídeo-aula iniciou-se com a 

citação da frase de Paulo Freire (1996, p. 23-24): 

 

Quem ensina aprende ao ensinar e quem aprende ensina ao aprender. Quem 
ensina ensina alguma coisa a alguém. [...] Ensinar inexiste sem aprender e 
vice-versa e foi aprendendo socialmente que, historicamente, mulheres e 
homens descobriram que era possível ensinar. Foi assim, socialmente 
aprendendo, que ao longo dos tempos mulheres e homens perceberam que 
era possível – depois, preciso – trabalhar maneiras, caminhos, métodos de 
ensinar. 

 

Essa frase me tocou bastante, pois dialogava com minhas inquietações, indicando a 

sala de aula como espaço vivo de construção do ser individual e coletivo, ao contrário da 

prática que estava realizando. Até esse momento tinha certeza que sabia o que fazer, mas não 

compreendia o porquê fazer e para quem fazer.  

Recordo das críticas dos alunos ao afirmarem que sabiam que eu tinha muito 

conhecimento, mas que não sabia como transmiti-lo. Assim, tomei ciência de que a falta de 

formação didático-pedagógica se constituía para mim em uma fragilidade enquanto docente 

universitário. 

Nesse sentido, busquei me apropriar ao longo do curso de vários conceitos e ações 

pedagógicas, como parte da tentativa de transformar minhas práticas em sala de aula, até 

mesmo como forma de obter um novo feedback por parte dos alunos. Nessa perspectiva, 

precisei desconstruir tudo aquilo que imaginava ser professor, sendo esse processo 

impulsionador da presente pesquisa. 
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Diante das inquietações trazidas pelas vivências de sala de aula, e na busca de 

aprender ensinando, que teve nesta pós-graduação contribuições valiosas, iniciei o Mestrado 

em Educação, de forma a discutir e buscar respostas às dificuldades que vinha vivenciando 

em minha prática profissional docente, e torná-la objeto de pesquisa, contribuição para uma 

ação transformadora.  

No Mestrado, tomei contato com algumas leituras voltadas a essa questão, e, 

participando do grupo de pesquisa “Práticas Pedagógicas: pesquisa e formação” 2, surgiu o 

interesse em investigar as práticas docentes do  bacharéis, e a forma como estas vão sendo 

reelaboradas por esses sujeitos. 

Diante da temática das práticas docentes, as principais questões que emergiam 

foram: Como os bacharéis docentes percebem o processo de ensino-aprendizagem? Como 

estes sujeitos veem a contribuição da pedagogia e a formação pedagógica, diante do desafio 

de ensinar? 

O ingresso no curso de Mestrado ampliou meus horizontes me oportunizando através 

das aulas, oficinas, leituras e discussões, refletir mais profundamente sobre tais inquietações, 

com ênfase na formação e profissionalização docente. 

E a presente dissertação reflete esse processo, que teve na qualificação um momento 

bastante produtivo, direcionando a consecução da pesquisa no sentido de investigar as práticas 

docentes e a possibilidade de desconstrução das mesmas, como fruto da reflexão dos 

docentes, e autoconstrução de sua identidade. 

 

                                                           
2 Grupo de Pesquisa Práticas Pedagógicas: pesquisa e formação: coordenado pela Professora Doutora Maria Amélia do 
Rosário Santoro Franco, integrante do Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu, em nível de Mestrado em Educação da 
Universidade Católica de Santos (UNISANTOS). 
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2 Investigando os Bacharéis Docentes: questões  diante  da  prática  e  da  vivência  como 

   docente no ensino superior 

 

Buscando problematizar questões vividas de forma particular e tratá-las no âmbito de 

uma problemática comum aos docentes do Ensino Superior, a pesquisa teve como objetivo 

apreender o processo de desconstrução das práticas docentes dos bacharéis. 

A premissa que norteou a presente investigação foi de que o docente que atua na 

Educação Superior, a partir de uma formação técnica, e muitas vezes alheio à formação 

pedagógica, defronta-se com questões que o impulsionam à desconstrução de sua prática e 

identidade docente.  

O termo desconstrução, na pesquisa, referencia-se nas contribuições de Derrida 

(1991), que compreende desconstrução como a superação dos sentidos e significados 

atribuídos, tanto pelo senso comum, quanto pelos sujeitos. Com base nessa perspectiva, tomo 

o termo desconstrução no sentido de ressignificação – no caso dos sujeitos da pesquisa, a 

ressignificação de sua compreensão sobre a experiência e prática docente. 

Esse olhar à docência no Ensino Superior está ligado à própria construção da 

profissionalização docente. Pimenta e Anastasiou (2002) apontam que o crescente acesso à 

Educação Superior ocorreu acompanhado da problematização desse campo da educação, do 

crescimento de pesquisa ligada à docência nesse contexto, enquanto profissão que agrega 

saberes específico.  

E, dentre as questões emergentes neste campo de pesquisa, podemos citar a 

valorização de temáticas como a identidade, a trajetória e as práticas dos docentes do Ensino 

Superior, que têm sido objeto de pesquisas acadêmicas. Nas instituições educacionais, muitas 
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transformações estão em andamento, sob influência de políticas globais, legislação 

educacional, pressão de setores financeiros, dentre outros fatores. 

Abordando a atualidade dessas questões, e tratando especificamente da formação de 

professores, Masetto (1998, p. 36) afirma que até a década de 70 “[...] praticamente exigia-se 

do candidato a professor de Educação Superior o bacharelado e o exercício competente de sua 

profissão, com base no principio de ‘quem sabe, sabe ensinar’”. 

Ao longo da pesquisa, percebi que tal premissa é bastante presente, ainda hoje, para 

professores das Instituições de Educação Superior. Ouvia dos alunos críticas em relação a 

inúmeros professores, relatando que os professores possuem muito conhecimento, mas não 

sabem transmiti-los. Refletindo sobre as críticas dos alunos, é elucidativa a contribuição de 

Libâneo (2003, p. 67) ao afirmar que:  

O que os alunos criticam é o ensino tradicional, isto é, um sistema de 
relações centrado apenas na didática da “transmissão de informação” onde 
ao aluno cabe somente escutar e o papel do professor é transferir 
conhecimentos, reduzindo dessa forma, o aluno a um sujeito que recebe 
passivamente essa informação.   

 

Tal postura decorre da centralidade, para os docentes que atuam na Educação 

Superior, dos saberes técnicos, que alicerçam a carreira docente em detrimento dos 

pedagógicos, que também deveriam compor a base de saberes que embasa a prática docente. 

Esse é um dos fatores determinantes para que o bacharel docente, muitas vezes, não possua 

uma identidade profissional própria.   

Uma das consequências dessa ausência de identidade seria como aponta Mazzilli 

(2007), a repetição de posturas e práticas que despertaram o interesse do professor durante sua 

época de aluno. Referendando essa observação a reclamação diante da postura dos professores 
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era constantemente expressa por alunos com os quais tive contato em minha experiência 

profissional, como docente.  

Muitas vezes, os professores universitários buscam superar ou melhorar a 

transmissão da informação, sem atentar à questão da produção de conhecimento, ou do olhar 

crítico diante desse conhecimento, denotando o alheamento às questões ético-políticas 

relacionadas ao conteúdo que lecionam – no sentido afirmado por Rios (2010, p. 93) de que 

“em toda ação docente, encontram-se uma dimensão técnica, uma dimensão política, uma 

dimensão estética e uma dimensão moral”. Concordando com a autora, percebo que é na 

integração dessas dimensões que se constrói a prática docente. 

Desconsiderando tais dimensões do ensino, corre-se o risco de limitar as questões 

educacionais às didáticas, na ótica instrumental, de possibilitar o ensinar enquanto 

transmissão de conteúdo. Há relatos, como o de Pimenta e Anastasiou (2002, p. 82) de 

pesquisas nas quais professores universitários, quando indagados sobre o conceito de didática, 

assim se referiram: “ter didática é saber ensinar”.  

Compreendo que as questões que emergiram de minha experiência, voltadas a 

compreender como os professores bacharéis veem a contribuição das Ciências da Educação, 

devem ser contextualizadas.   

Assim, o (possível) predomínio de uma visão tradicional da didática pode estar 

relacionado, dentre outros fatores, ao isolamento dos docentes e ausência de espaços coletivos 

de discussão e formação, combinada com uma realidade em que a reflexão mais ampla está 

limitada por diferentes desafios imediatos que acabam tendo centralidade, como a 

heterogeneidade dos alunos e a quantidade excessiva de estudantes nas salas, dentre as tantas 

questões que permeiam a expansão de vagas no Ensino Superior. 
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Essa visão instrumental da pedagogia, segundo Azzi (in PIMENTA, 2005, p. 36), é 

justificável pelo fato de que: 

 

o professor tem um espaço de decisões mais imediato – a sala de aula. [...] 
Este, muitas vezes, apresenta um comportamento pragmático-utilitário, não 
como decorrência da divisão do trabalho na escola, mas por limitações 
vinculadas à sua qualificação e às condições de desenvolvimento de seu 
trabalho [...].  

 

A ausência de formação pedagógica é regulamentada, já que inexistem 

especificações legais em relação à formação pedagógica para atuação dos profissionais 

bacharéis na Educação Superior. O artigo 66 da LDBEN, a Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional (Lei nº 9394/96), determina que “a preparação para o exercício do 

magistério superior far-se-á em nível de pós-graduação, prioritariamente em programas de 

mestrado e doutorado”.  

Note-se que esses cursos estão voltados para a formação de pesquisadores e, 

paradoxalmente, acabam sendo a porta de entrada justamente para formar profissionais que 

atuarão no ensino, em instituições que muitas vezes não desenvolvem pesquisa e extensão. 

Assim, os bacharéis adentram a sala de aula e lá se defrontam com novas questões, o que abre 

margem para desconstruírem suas noções prévias de ensino, para as quais não foram 

capacitados. 

Essa possibilidade de desconstrução de suas noções prévias sobre o ensino, a partir 

de sua vivência como professores, ocorre porque a reflexão sobre a ação docente é inerente ao 

seu fazer; diante da experiência em sala de aula, muitos docentes acabam, mesmo que de 

forma incipiente e isolada, por reavaliar seus modelos e experiências prévias. 

Ribeiro e Cunha (2010) destacam que professores que ministram aulas nos cursos de 

bacharelado constroem a reflexão sobre sua prática pedagógica a partir dos saberes 
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experienciais adquiridos em seu cotidiano de trabalho, com base nas experiências vividas, 

reproduzidas e, muitas vezes, transformadas pela reflexão sobre sua própria ação, fruto de seu 

desenvolvimento profissional.  

Para compreender a desconstrução das práticas dos bacharéis docentes, busquei 

entender como estão os docentes pesquisados, como veem sua profissão e atuação 

(especialmente) em sala de aula. A opção por investigar a prática docente parte das 

contribuições de autores como Pimenta (2005), que apontam que a prática docente sintetiza 

sua compreensão de mundo, sua visão política, seu conhecimento sobre conteúdos específicos 

e suas aplicações, sobre sua percepção de educação, assim como, do ato de educar. 

Entendemos que a visão de mundo dos docentes perpassa suas práticas, cuja 

desconstrução envolve uma reflexão diante da realidade da educação, da docência, e sobre a 

própria postura ética e política desses sujeitos, abarcando também uma análise crítica das 

instituições em que estão inseridos, das políticas públicas e do papel da educação na 

sociedade atual. A valorização das práticas aparece nas pesquisas, também, de autores como 

Franco (2008) e Ghedin (2010), que enfatizam a indissociabilidade entre teoria e prática para 

a qualificação da docência. 

Tomando a pesquisa como uma pequena parte desse processo de reflexão-ação a 

partir do qual novas práticas podem emergir, incidindo sobre a Educação Superior, a pesquisa 

constituiu-se por meio da aplicação de um questionário que buscou traçar o perfil e apreender 

a percepção dos docentes sobre suas práticas e sua carreira. Foi aplicada numa IES do 

Guarujá que, como grande parte das IES brasileiras, está voltada para o ensino, não tendo 

obrigação legal de pesquisa e extensão. Não é, portanto, uma universidade. Trata-se de uma 

instituição educacional com fins lucrativos, e voltada para a preparação técnica dos estudantes 

para o mercado de trabalho. 
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Inicialmente, o questionário foi aplicado a cinco docentes do curso de Sistemas de 

Informação e cinco do curso de Administração de Empresas e, num segundo momento, mais 

dez bacharéis docentes (5 de cada curso) contribuíram com a pesquisa. Trata-se de docentes 

que ensinam em uma Instituição de Ensino Superior do Guarujá, na Baixada Santista. Os 

questionários apresentaram 10 questões, com espaços para justificativa, e foram entendidos 

como instrumentos de coleta de dados. A metodologia da pesquisa foi qualitativa, priorizando 

não a quantidade da amostra, mas a qualidade das informações apresentadas, entendidas como 

aproximação da realidade desses professores.  

Espera-se que as questões aqui apresentadas possam contribuir com outros 

pesquisadores, além de incidirem sobre os docentes pesquisados e sobre a instituição na qual 

o estudo foi desenvolvido, proporcionando uma reflexão dos docentes acerca de sua prática e 

profissão, com reflexos institucionais. 

Esses dados foram analisados com base na metodologia qualitativa de pesquisa, cujo 

enfoque recai sobre as significações dos sujeitos acerca de sua realidade. Considerando a 

variedade de métodos e técnicas que a pesquisa qualitativa abrange, os pressupostos 

metodológicos serão melhor apresentados em capítulo específico. 

De forma a apresentar os resultados da investigação, a dissertação inicia-se com os 

pressupostos que permearam a pesquisa, tomando como referência autores que valorizam o 

processo reflexivo dos professores, como elemento essencial à qualificação da Educação 

Superior. Dentre esses autores, podemos citar Pimenta (1997), Cunha (2004a; 2004b), 

Pimenta e Anastasiou (2002), Pimenta e Almeida (2011), Rios (2010). Esse referencial teórico 

que norteou a investigação é objeto do capítulo inicial da dissertação. 

O segundo capítulo apresenta a metodologia da pesquisa, tanto para a coleta quanto 

para análise de dados. Conforme já explicitado, adotamos a metodologia qualitativa da 
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pesquisa em educação, tomando como base as contribuições de Goldenberg (2004) e Oliveira 

(2008). Buscamos aproximação, para análise dos dados, com as contribuições apresentadas 

por Derrida (1991), a partir especialmente do que ele apresenta como “desconstrução”. 

Por fim, o capitulo três apresenta os dados obtidos por meio dos questionários, e a 

problematização desses dados, considerando as questões teóricas apresentadas no capítulo 

inicial da dissertação, e as questões que emergem das falas dos docentes, diante da realidade 

por eles vivenciada. 

Após tal reflexão, o capítulo de considerações finais apresenta as sínteses da 

pesquisa, e questões para aprofundamento e análises posteriores. 

 

3 Nota Introdutória: olhares sobre a “desconstrução” 

 

Considerando que a pesquisa buscou compreender a prática de ensino do bacharel 

docente que atua na Educação Superior, tomamos como referência para a análise o olhar do 

filósofo francês Jacques Derrida, especialmente seu conceito de desconstrução. 

A palavra desconstrução foi utilizada pelo filósofo pela primeira vez em 1967, como 

uma crítica ao estruturalismo, posto que, esta corrente de pensamento, “pretendia construir 

um sistema lógico de relações que governaria todos os elementos de um texto” (CEIA, s/d3). 

Cabe ressaltar que, esse filósofo criticava a postura dos estruturalistas, ao realizarem 

a análise e a compreensão de um texto, encerrada no sentido próprio de cada palavra, posto 

que, para Derrida, as palavras e, por fim, o próprio texto devem ser compreendidos a partir de 

                                                           
3 Disponível em: http://www.edtl.com.pt/index.php?option=com_mtree&task=viewlink&link_id=719&Itemid=2 
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seu percurso de construção, de modo que, cada elemento desse texto adquira um novo sentido 

ou significado de acordo com o momento e a circunstância em que é elaborado. 

Ainda segundo Ceia (s/d), para Derrida, “desconstruir um texto é fazer com que as 

suas palavras [...] subvertam as próprias suposições desse texto, reconstituindo os 

movimentos paradoxais dentro da sua própria linguagem”. Nesse sentido, as palavras não 

expressam por sí mesmas as ideias e os conceitos escolhidos pelo autor, ou seja, é necessário 

que elas sejam compreendidas em consonância com as intencionalidades do mesmo, uma vez 

que, nenhum conceito é completo e finalizado em si mesmo. 

Concordando com o autor (s/d) acima, evidenciamos que Derrida utiliza a 

desconstrução para se referir ao discurso não verbal, ou seja, para apresentar não só o sentido 

das palavras que, unidas, dão origem ao texto. Assim, a desconstrução de um texto ocorre 

quando o leitor percebe e compreende, além da ideia central do mesmo, as condições em que 

ele (o texto) foi construído além da intencionalidade implícita em suas entrelinhas. Sob essa 

perspectiva, descontruir um texto não significa buscar ou alterar o sentido expresso em sua 

estrutura, mas sim, buscar as possibilidades de transgredir os sentidos que se encerram nas 

próprias palavras, atribuindo a elas, sentidos e significados que se desviam dos originais, 

possibilitando ao leitor compreender, além de seus próprios significados, sentidos e 

significados que se opõem a eles, permitindo aos leitores, perceber e compreender as 

diferenças entre eles.  

É importante ressaltar que, ao adotarmos o termo desconstrução, nos apropriamos 

por analogia do conceito de Derrida (1991) ao afirmar que as palavras e os conceitos não 

encerram em si, o real significado que se deseja exprimir, pois o pensamento pode modificar, 

ampliar, reduzir ou desconsiderar a essência desse conceito, tornando-o incompleto. Desse 

modo, o descontruir é considerado neste trabalho como a possibilidade de aceitação do 
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incompleto de modo a desconstruí-lo, ou seja, de modificar um conceito, ou no caso dos 

bacharéis docentes, suas práticas docentes a partir de novos valores, possibilitando a 

desconstrução de posturas cristalizadas sobre o ser professor, de modo que o bacharel docente 

se aproprie de novas concepções que resultem em uma prática docente reflexiva, e em uma 

educação de qualidade, onde, docente e educando sejam sujeitos capazes de intervir e atuar de 

modo crítico em sua realidade. 

A referida desconstrução possibilitaria a superação do significado de docência 

estabelecido pelo senso comum, expresso como condição de dar aula. O novo sentido 

consiste na capacidade reflexiva capaz de despertar no bacharel docente uma nova identidade 

ressignificada e ressignificante da sociedade em que se constrói.  

Sob essa mesma égide, nos apropriamos também da percepção de Deleuze e Guattari 

(1997), para ilustrar valores, posto que, para esses autores, os valores encontram-se no campo 

sócio-cultural, que quando interiorizados pelos sujeitos podem originar, reforçar, ou cristalizar 

nesses sujeitos e, especificamente nas práticas de sala de aula dos bacháreis docentes, 

processos miméticos, repetitivos e mecanizados de transmissão de conteúdos que não 

resultam na produção de novos conhecimentos.  

Cabe ressaltar, que este trabalho se constitui, de certo modo, em sua própria 

desconstrução, posto que, o pesquisador ao concluí-lo, desvela o paradigma de sua própria 

docência, tendo registrado nestas páginas, percepções e representações que foram sendo 

ressignificadas a cada nova frase e, nesse sentido, contribuíram e contribuirão para que, além 

do pesquisador, outros leitores transformem suas práticas, desvelando para si e para os 

demais, o real significado de ser um bom professor. 
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CAPITULO 1 A DESCONSTRUÇÃO DAS PRÁTICAS DE ENSINO DOS     

BACHARÉIS DOCENTES: o olhar e a contribuição das ciências da educação 

 

1.1 Contextualizando o “Fazer” do Pesquisador: a prática docente como eixo de 

análise para a formação e práxis do professor 

 

Considerando que a escolha da temática da pesquisa não ocorre no vazio, mas a 

partir de pressupostos do pesquisador acerca da realidade investigada, este capítulo tem como 

objetivo apresentar os conceitos fundamentais que nortearam a presente investigação. 

A escolha da análise da desconstrução das práticas de ensino baseou-se, dentre outras 

questões, na valorização da prática docente como momento privilegiado de ação-reflexão. E a 

opção, por analogia, do termo desconstrução ocorre porque esse termo, no sentido que 

Derrida (1991) apresenta, denota a prática de ensino como resultante de um processo 

dinâmico, que gera constantemente novos sentidos e significados diante da realidade, sentidos 

buscados ao longo da investigação.  

Seria simplista justificar o desenvolvimento do trabalho dessa forma. Um objeto de 

pesquisa emerge relacionado a determinado grau de amadurecimento do pesquisador, mas, 

também, relacionado a contextos mais amplos, que apontam para temáticas relevantes diante 

de determinadas realidades. 

No caso da Educação Superior, a imensa ampliação de vagas num contexto de 

valorização do aumento de índices e metas educacionais definidos, muitas vezes, por atores 

exógenos à problemática educacional, como o Banco Mundial, impulsionaram a explosão do 

mercado da Educação Superior. 

Ao analisar iniciativas de inovação nas práticas de ensino, Cunha (2004b) aponta as 

recentes contribuições da Pedagogia Universitária e localiza a própria constituição desta como 
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(recente) campo do saber. O contexto educacional que é pano de fundo dessa construção é 

justamente o de profundas modificações, que nas últimas décadas tem se instalado 

progressivamente no relacionamento entre o Estado, a universidade e a sociedade.  

A autora ressalta que essa transformação tem sido descrita pelos especialistas como 

“a passagem do modelo de controle para o modelo de supervisão estatal”. Essa passagem está 

relacionada ao fato de que o setor privado configura-se como maior empregador dos egressos 

das universidades, e o Estado, diante das dificuldades para assegurar o financiamento das 

demandas relativas à educação, pautou-se na retórica da autonomia, liberdade e 

autorregulação para transferir sua responsabilidade social para a livre iniciativa. Desse modo, 

a autora destaca como decorrência desse processo, a afirmação do mercado como personagem 

central nesse contexto. 

Os trabalhadores desse mercado, muitos deles bacharéis docentes, tornam-se 

professores, mas nem sempre são instigados a indagar sobre seu papel enquanto educadores. 

Já os pesquisadores, diante dessa questão, tomam as Ciências da Educação como ferramenta 

para refletir sobre as demandas dos discentes e docentes e, mais que isso, da própria 

sociedade. 

No âmbito das pesquisas, uma das temáticas que ocupam lugar central nas propostas 

voltadas à melhoria da educação é a formação inicial e contínua dos professores, por serem 

estes os sujeitos que, concretamente, exercem a mediação entre o conhecimento socialmente 

acumulado e os educandos. 

Pimenta (1997, p. 5) aponta como uma das demandas centrais dos anos 90 a de 

repensar a formação inicial e contínua dos docentes. Relatando as pesquisas dessa década, cita 

trabalhos desenvolvidos por Zeichner (1993), Perrenoud (1994), Pimenta (1994), cujas 

contribuições influenciaram a formação de vários pesquisadores. Tal produção ocorreu 
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concomitantemente à mudança do caráter das políticas públicas educacionais, marcado na 

década de 90 pela forte incidência da orientação neoliberal, nas quais o papel do docente 

também passou a ser visto de outra forma, colocando para esses sujeitos novas exigências e 

desafios, como esboçado anteriormente. 

A emergência dessa problemática no âmbito das pesquisas está relacionada à 

constatação, pelos pesquisadores, de que: 

[...] as teorias da reprodução, que nos anos 70-80 tanto colaboraram para 
explicar o fracasso escolar, demonstrando sua produção enquanto 
reprodução das desigualdades sociais, não são suficientes para a 
compreensão das mediações pelas quais se opera a produção das 
desigualdades nas práticas pedagógica e docente, que ocorrem nas 
organizações escolares. Mediações, essas, representadas nas ações dos 
docentes, dos alunos, dos pais, decorrentes do funcionamento das 
organizações escolares, das políticas curriculares e dos sistemas de ensino e 
das inovações educativas (PIMENTA, 1997, p. 6). 

 

A autora relaciona o foco na análise da prática docente à constatação de que nas 

práticas pedagógicas e nas organizações escolares predominam teorias outras que não, 

necessariamente, as produzidas pelas recentes investigações das Ciências da Educação. 

Constatando esse descompasso entre o que se produz nas Ciências da Educação e o que se 

pratica nas Instituições Educacionais, os pesquisadores se voltam para a análise da formação – 

inicial e continuada – dos professores. 

Questiona-se a formação docente baseada em conteúdos, que não toma a prática 

como ponto de partida e chegada de sua análise. Pimenta (1997, p. 7) avalia que a 

consequência desta secundarização da prática na formação docente acaba por ilustrar 

individualmente o professor, mas não possibilita ao mesmo articular os novos saberes, 

traduzindo-os em novas práticas. 
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Assim, o intuito das pesquisas sobre a prática docente é o de possibilitar novos 

caminhos para a reflexão e ação no âmbito da educação. Dentre esses caminhos, pensar a 

profissionalidade docente, a qual se desenvolve, também, a partir de determinados saberes que 

configuram a prática docente. 

Compreendendo a reflexão sobre a prática como processo formativo, tomamos as 

contribuições de Pimenta (1997, p. 6), na expectativa de que a reflexão desenvolvida pelos 

sujeitos entrevistados e pelo pesquisador 

[...] mobilize os conhecimentos da teoria da educação e da didática, 
necessários à compreensão do ensino como realidade social, e que 
desenvolva neles a capacidade de investigar a própria atividade para, a partir 
dela, constituírem e transformarem os seus saber-fazeres docentes, num 
processo contínuo de construção de suas identidades como professores. 

 

Espera-se que, refletindo sobre a prática, abra-se a possibilidade de sua 

desconstrução, no sentido de ressignificá-la, atentando à dimensão humanizadora da práxis, o 

que implicaria em construção de novas práticas voltadas a produção de conhecimentos e 

atitudes que possibilitem aos professores reconstruírem seus “saberes-fazeres” a partir das 

necessidades e desafios do ensino vivenciados em seu cotidiano. 

Esse sentido é explicitado por Charlot (2000), que afirma que: 

é por meio da relação com o aprender que o indivíduo assume sua condição 
humana, ou seja, que se torna membro da espécie humana, um ser único e 
integrante de uma comunidade, ou seja, humaniza-se (torna-se homem), 
singulariza-se (torna-se único) e socializa-se (integra-se ao seu grupo social).  

 

Nesse sentido, uma docência mais humana significa uma prática docente voltada 

para o desenvolvimento do aluno enquanto ser social e, ao mesmo tempo, singular. 
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1.2 A Formação e as Práticas de Ensino dos Bacharéis: elementos para a construção 

da profissionalidade docente na educação superior 

 

Conforme já apresentado, no âmbito da Educação Superior, a prática educacional 

constitui-se como um fio condutor de pesquisas e reflexões bastante ricas, e como processo 

impulsionador da constituição de saberes pedagógicos por parte dos docentes. 

O foco na prática decorre, dentre outros fatores, deste ser um lócus privilegiado de 

reflexão e formação docente, já que dos docentes que atuam em Instituições de Ensino 

Superior, não é exigida a formação para a docência, sendo justamente a prática de ensino o 

momento que demanda uma reflexão, a qual pode constituir-se como elemento impulsionador 

de reflexões e mudanças na postura e intervenção dos bacharéis docentes, viabilizando a 

referida desconstrução das práticas de ensino. 

A ausência da formação pedagógica, por parte dos docentes que atuam nas IES, 

decorre do fato de que a LDBEN, em seu artigo 62 aponta que “a formação de docentes para 

atuar na Educação Básica far-se-á em nível superior, em curso de licenciatura, de graduação 

plena”, exigência flexibilizada no que se refere ao magistério superior. Em seu artigo 66, a 

Lei dispõe que “a preparação para o exercício do magistério superior far-se-á em nível de pós-

graduação, prioritariamente em programas de mestrado e doutorado”.  

Os mencionados cursos, condicionantes para o exercício do magistério superior, têm 

seu alicerce na pesquisa. Pimenta e Almeida (2011, p. 26) consideram um paradoxo o fato de 

que “o professor universitário não tem uma formação voltada para os processos de ensino e 

aprendizagem, pelos quais é responsável quando inicia sua vida acadêmica”. 

Silva (2008) constata em sua pesquisa que os investimentos em termos de formação 

realizados pela maior parte dos docentes bacharéis não se revertem em benefício de suas 
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práticas docentes, mas sim, visam à melhoria da qualificação dos mesmos em relação à 

prática de suas profissões no mercado de trabalho. 

O direcionamento para uma melhor inserção no mercado de trabalho ocorre muitas 

vezes por razões financeiras, já que em determinadas áreas a atuação como técnico tem 

remunerações bem melhores. Além disso, na maioria das Instituições de Ensino Superior, os 

docentes trabalham com pouca estabilidade, o que dificulta a opção pela docência como 

ocupação principal desses profissionais. 

Para além destas questões imediatas, colocadas a partir de minha experiência como 

profissional que atua na Educação há pouco tempo, outras contribuições permitem melhor 

localizar este fenômeno. Nesse sentido, é valiosa a retrospectiva de Cunha (2004b), que ao 

analisar a formação do professor universitário, busca empreender o que chama de “uma 

observação mais rigorosa do professor universitário”. 

Aludindo à questão, a autora aponta que: 

Diferentemente de outros graus de ensino, esse professor 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 de recrutamento dos docentes. Além disso, a 
Universidade, pela sua condição de legitimadora do conhecimento 
profissional, tornou-se tributária de um poder que tinha raízes nas macro-
estruturas sociais no campo do trabalho, dominadas, fundamentalmente, 
pelas corporações (p. 2). 

 

Afirmando a influência das macroestruturas sociais na universidade, a autora 

argumenta que a ordem natural das coisas encaminhou para a compreensão de que são os 

médicos que podem definir currículos de medicina, assim como os economistas o farão para 

os cursos de economia, os arquitetos para a arquitetura, etc. Diante dessa configuração, o 

pedagogo torna-se coadjuvante nos territórios acadêmicos, e “muitas vezes, assume apenas a 
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função de dar forma discursiva ao decidido nas corporações, para que os documentos (planos 

curriculares, projetos pedagógicos, processos avaliativos, etc.) transitem nos órgãos oficiais” 

(CUNHA, 2004b, p. 2). 

Outro fator ressaltado pela autora é o fato de que os conhecimentos pedagógicos se 

constituíram distantes do espaço universitário, tendo alcançado uma certa legitimação 

científica tardiamente. Historicamente, o foco da pedagogia foi a criança, construindo uma 

imagem social muitas vezes distorcida de sua amplitude e complexidade. Nessa perspectiva, a 

pedagogia pouco dialogava com as estruturas de poder do conhecimento científico com outras 

áreas. 

A pouca valorização do conhecimento pedagógico na formação do professor 
universitário contradiz o discurso acadêmico que defende essa formação 
específica para os outros níveis de ensino. Vive-se uma ambiguidade sobre o 
que representa valor para a profissionalidade docente. Como a pedagogia 
universitária é um campo epistemológico inicial e ainda frágil, estabelece-se 
um certo vácuo que oferece um impacto que as políticas públicas têm tido na 
definição dos conhecimentos legitimados que o professor universitário deve 
alcançar para ser reconhecido profissionalmente, com fortes repercussões 
sobre a carreira profissional (CUNHA, 2004b, p. 4). 

 

Além disso, outro aspecto de desqualificação da pedagogia universitária elencado 

pela autora refere-se a sua condição instrumental, muitas vezes entendida como prescritiva. 

Nesta visão, 

[...] na perspectiva da racionalidade técnica, teria um efeito messiânico na 
resolução de problemas. Não se leva em conta a perspectiva, tão bem 
caracterizada por Lucarelli (2000) de que a pedagogia universitária é um 
espaço de conexão de conhecimentos, subjetividades, e cultura, exigindo um 
conteúdo científico, tecnológico ou artístico altamente especializado e 
orientado para a formação de uma profissão (CUNHA, 2004b, p. 3). 

É na inter-relação dos fatores mencionados, que Cunha entende os determinantes da 

prática social hegemônica, em relação à docência na universidade.  
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Retomando esse tema em outro artigo, a autora conclui que: 

[...] a formação do professor universitário tem sido entendida, por força da 
tradição e ratificada pela legislação, como atinente quase que 
exclusivamente aos saberes do conteúdo de ensino, colocando o ensino como 
uma decorrência das demais atividades (CUNHA, 2006, p. 258). 

 

Essa constatação permanece como ponto de partida para a análise da docência 

universitária. Pesquisas recentes, como a de Pimenta e Almeida (2011, p. 24-25), ratificam 

que esse professor na Educação Superior permanece identificado como “aquele que domina o 

conhecimento específico de sua área ou disciplina, mas que não necessariamente sabe 

ensinar”.  Para as autoras, a situação perpetua-se, já que os docentes permanecem isentos da 

“comprovação de inúmeras horas dedicadas a aprendizados didáticos, avaliativos e 

organizacionais do ensino”, requisito que fomentaria a aquisição de saberes voltados a 

questões pedagógicas inerentes ao ensino. 

Ressaltando a importância da formação pedagógica, Mazzilli (2007, p. 3) afirma que: 

é sabido, no entanto, que o domínio de uma área do saber não garante, 
automaticamente, a capacidade de ensinar este conhecimento. Sem 
fundamentação educacional e pedagógica, o trabalho docente muitas vezes 
se limita à reprodução de modelos aprendidos pelo professor na sua vivência 
escolar. 

 

O contato com tal fundamentação modificou a forma como encarava os desafios de 

sala de aula, buscando superar a visão imediatista, que me impulsionava a procurar a culpa e a 

solução para ensinar, numa ótica instrumental. Passei então, a indagar sobre que elementos 

fundamentam as práticas e concepções dos professores, buscando entendê-las como 

processuais e dinâmicas. 
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Um termo que parece traduzir essa perspectiva menos instrumental do trabalho 

docente é o de profissionalidade. Sacristán (1993, p. 54), autor que difunde o termo, fala da 

profissionalidade como “a expressão da especificidade da atuação dos professores na prática, 

isto é, o conjunto de atuações, destrezas, conhecimentos, atitudes e valores ligados a elas que 

constituem o específico de ser professor”.  

Cunha (2004a, p. 7) resgata essa noção para defender que, para o caso do trabalho 

docente, a concepção de profissionalidade pode ser mais adequada que a de profissão, 

justamente porque entende o exercício da docência como algo que é “sempre processo, é 

mudança, é movimento, é arte; são novas caras, novas experiências, novo contexto, novo 

tempo, novo lugar, novas informações, novos sentimentos, novas interações”. 

A autora contrapõe essa concepção à histórica premissa construída para o trabalho do 

professor, materializada na ideia de que a função docente resume-se em ensinar um corpo de 

conhecimentos estabelecidos e legitimados pela ciência e cultura, especialmente pelo valor 

intrínseco que os mesmos representam.  

Resgata que, nessa perspectiva, a erudição seria a qualidade mais reconhecida no 

docente, que representaria um depositário do saber cuja palavra estaria pré-ungida de 

legitimação. Assim, o elemento fundamental do ensino é a lógica organizacional do conteúdo 

a ser ensinado, suas partes e pré-requisitos, sem maiores preocupações com os sujeitos da 

aprendizagem e o contexto em que essa deveria acontecer.  

Superando essa visão simplista (e dominante), muitos autores atentam aos 

determinantes da atuação dos professores, e apontam a importância da formação e 

experiências dos professores como estudantes, e aos saberes que constituem, também, a partir 

do que realizam em sala de aula.  
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No Brasil, segundo Cunha (2004b) essa análise tem forte influência das pesquisas de 

Tardif e Lessard (2009), cujas contribuições continuam a ser referência, despertando o 

interesse sobre os fatores que conformam os saberes específicos da docência. Tais pesquisas 

fornecem subsídios para o entendimento dos fatores que incidem sobre a prática do professor. 

Tardif (2000, p. 212) afirma que “a noção de saber adquire [...] um sentido amplo que engloba 

os conhecimentos, as competências, as habilidades (ou aptidões) e as atitudes dos docentes, 

ou seja, aquilo que foi muitas vezes chamado de saber, de saber-fazer e saber-ser”.  

Continuando este raciocínio, o autor aponta que “os saberes oriundos da experiência 

de trabalho cotidiano parecem constituir o alicerce da prática e da competência profissionais 

por ser, para o próprio professor, a condição para aquisição e produção de seus próprios 

saberes profissionais”. Nessa perspectiva, é possível evidenciarmos duas dimensões do saber: 

uma decorrente dos conhecimentos adquiridos durante a formação (escolar e acadêmica) do 

bacharel docente, e outra decorrente de suas experiências na prática da sala de aula. 

Também buscando os determinantes das práticas de ensino, Pimenta e Almeida 

(2011, p. 8) foram bastante elucidativas ao apontar que: 

[...] o fazer em sala de aula se sustenta, em grande parte, num tripé, fruto da 
combinação entre a reprodução do que realiza em sua atuação profissional 
específica; as experiências pregressas, vividas enquanto aluno; e aquilo que 
vem sendo sedimentado por meio da própria atuação enquanto professor. 

Essa valorização da experiência aparece também em Pimenta (1997), para quem a 

docência estrutura-se a partir de saberes da experiência (prévia, como aluno, e da experiência 

adquirida como professor), saberes do conhecimento (ligados à disciplina) e saberes 

pedagógicos. 

O professor apropria-se dos saberes pedagógicos articulando teoria e questões 

advindas da experiência, da vivência em sala de aula. Para Silva (2008), é possível afirmar 
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que no exercício da docência, a reflexão leva o professor a questionar-se e a questionar sua 

prática, resultando em sua transformação e, em um ensino de qualidade.  

Na perspectiva de reflexão na prática para a reconstrução social, o professor 
é considerado um profissional autônomo que reflete criticamente sobre a 
prática cotidiana para compreender tanto as características dos processos de 
ensino-aprendizagem quanto do contexto em que o ensino ocorre a partir de 
uma atuação reflexiva (p. 37). 

Essas análises elucidam que ensinar é muito mais complexo do que, como se pensa 

no senso comum, transmitir conteúdos. Nota-se que, distanciando-se das contribuições das 

Ciências da Educação, a percepção do professor como quem transmite o conteúdo permanece 

atual para grande parte dos bacharéis que lecionam no Ensino Superior.  

Por outro lado, percebe-se que demandas relacionadas à aprendizagem dos alunos no 

Ensino Superior estão tendo visibilidade crescente. Considerando as reflexões de Ribeiro e 

Cunha (2010, p. 59), “percebe-se, cada vez com mais clareza, que o domínio dos 

conhecimentos das especificidades científicas é importante, mas insuficiente para responder à 

complexidade dos problemas que emergem na prática cotidiana de sala de aula”. 

A pesquisa é fruto justamente da constatação dessa complexidade, e busca 

instrumentar o pesquisador-docente, e contribuir com os docentes sujeitos desta pesquisa. 

Essa proposta não desconsidera, entretanto, que pensar a formação pedagógica dos docentes 

universitários é uma prática pouco frequente no Ensino Superior brasileiro, e que a ausência 

de tal reflexão entre os docentes constitui-se como fator empobrecedor do processo de 

formação daqueles que frequentam a Educação Superior.  

A partir dessa constatação autores como Pimenta e Anastasiou (2002, p. 83) 

verificam “a necessidade de desenvolvimento profissional, considerando que os professores 

iniciam sua prática docente sem questionamento sobre o significado de ser professor”. 
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Esse desenvolvimento profissional constitui-se e legitima-se a partir de diversos 

fatores, sendo o campo da pesquisa um de seus determinantes, pela produção de uma teoria 

que poderá subsidiar a reflexão dos bacharéis docentes, possibilitando novos olhares e 

mediando a construção de respostas às suas inquietações.  

 

1.3 A Reflexão como Elemento Mediador da Desconstrução das Práticas de Ensino 

 

O desenvolvimento profissional passa pela consciência de que o ensino é uma prática 

social e, como tal, envolve a perpetuação e transposição de valores e posturas, e a formação 

dos sujeitos envolvidos nesta prática.  

No caso dos bacharéis, que têm a docência muitas vezes como trabalho 

complementar, e têm de conciliar preocupações acadêmicas com demandas do mercado de 

trabalho que têm uma lógica bastante diferenciada da do ensino, o tornar-se professor é um 

processo que, para ser consciente e intencional, demandaria reflexão e mediação teoria-

prática. 

Justamente analisando os docentes que atuam no Ensino Superior, Corrêa, Bógus, 

Anastasiou et al. (2011, p. 140) indicam “a necessidade de desenvolvimento profissional, 

considerando que os professores iniciam sua prática docente sem questionamento sobre o 

significado de ser professor.” 

Tal questionamento seria fundamental para que o professor, afastando-se da lógica 

imediatista, possa compreender o sentido da docência, para além da transmissão de 

conhecimentos. Trata-se de compreender a docência como profissão, o que agrega aos 

profissionais que a exercem uma identidade, pautada em práticas, valores e saberes próprios.  
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Sacristán (2010) compreende “a forma de ser” dos professores como comportamento cultural, 

cuja mudança é algo também complexo.  

No caso dos bacharéis, cuja atuação no ensino não implica nenhuma formação 

pedagógica, estes adentram na Educação Superior muitas vezes como profissão 

complementar, secundária. Alguns deles não veem no ensino uma profissão, visto que a 

remuneração em algumas profissões é maior no mercado, e não percebem, também, na 

instituição uma política de valorização – carreira, incentivo a pesquisa e outras atividades 

acadêmicas, etc.  

Assim, a cultura e forma de ser dos professores, enquanto prática coletiva fica 

limitada pelos condicionantes do trabalho docente. Resta aos professores retomarem modelos 

de professores que tiveram ao longo de sua vida como alunos, ou construir posturas advindas 

de exemplos de outros colegas. Sua identidade é construída de forma fragmentada e pouco 

reflexiva.  

O processo de construção do conhecimento pedagógico, como afirma Castro Junior 

(2008, p. 77), “implica um processo de participação e de transformação. A construção do 

conhecimento pedagógico vai se fazendo passo a passo, com base nos conhecimentos dos 

professores ao longo de sua vida profissional”.  Esse tempo, essa participação não são 

impulsionados pelas Instituições de Ensino Superior, cujas preocupações muitas vezes 

resumem-se a não retenção dos alunos, boa colocação nas avaliações do Ministério da 

Educação e Cultura (MEC), e outras questões instrumentais e imediatas. 

O professor, na busca individual de artifícios para realizar seu trabalho, muitas vezes 

imita exemplos conhecidos tendo como base suas próprias aprendizagens, ou seja, ele ensina 

do modo como aprendeu não acrescentando à sua prática inovações metodológicas eficazes 

que resultem no desenvolvimento de sua identidade docente (RIBEIRO e CUNHA, 2010). 
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Conforme Cunha (2010a, p. 40):  

Faz parte do senso comum, ratificado pelos órgãos institucionais, que o 
professor possua um saber que lhe é próprio. Esse saber possui duas grandes 
direções: o domínio do conteúdo de ensino, isto é, de seu próprio objeto de 
estudo, e o domínio das ciências da educação que lhe permitirão 
compreender e realizar o processo pedagógico.  

De acordo com Câmara (20104), os bacharéis são “formados em cursos que não 

contemplam em sua matriz curricular os conteúdos e metodologias voltados às atividades de 

ensinar e aprender [...]” e, em decorrência disso, “[...] os bacharéis professores não contam 

com a formação mínima para a docência, além de serem ausentes as políticas de formação 

continuada para sua categoria”.  

Desse modo, a identidade profissional dos bacharéis docentes não se constrói a partir 

dos valores que impregnam a formação de professores, de modo a imprimir em sua docência 

certo distanciamento em relação aos alunos e aos processos reflexivos que envolvem a 

docência como profissão. 

No caso dos docentes universitários, Cunha (2010b) destaca que, via de regra, a 

construção dos saberes docentes fica na responsabilidade individual do professor, que exerce 

uma docência artesanal, mesmo que com bom senso e propriedade. Ainda que alcance bons 

resultados, pouco consegue teorizar sobre o que faz.  

Para esta autora (2010a, p. 32-33), “o professor nasceu numa época, num local, numa 

circunstância que interferem no seu modo de ser e de agir. Suas experiências e sua história são 

fatores determinantes do seu comportamento cotidiano”. Nesse sentido, é possível inferir que 

a prática dos bacharéis docentes reflete as necessidades e objetivos da sociedade neoliberal 

                                                           
4 Disponível em: http://eduvalesl.edu.br/site/edicao/edicao-24.pdf.  
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que impõem novas demandas profissionais e de formação ao ensino e, em decorrência, à 

Educação. 

Contreras (1997 apud LIBÂNEO in PIMENTA e GHEDIN, 2010, p. 67), nesse 

sentido, avalia que: 

o professorado tende a limitar seu mundo de ação e reflexão à aula e ao 
contexto mais imediato e, com isso, prefere submeter-se às rotinas e à sua 
experiência imediata sem conseguir ver os condicionantes estruturais do seu 
trabalho, da sua cultura e das formas de sua socialização.  

Tal processo permitiria a superação da lógica dominante, de valorização do saber-

fazer em detrimento do saber-ensinar a fazer. Porém os próprios docentes estão, também, 

sujeitos a essa lógica dominante. 

Para Ghedin (2010, p. 147):  

o processo reflexivo [...] é resultado de uma longa trajetória de formação, 
que se estende pela vida, pois é uma maneira de se compreender a própria 
vida em seu processo [...]. É difícil porque a sociedade em que nos 
encontramos, de modo geral, não propicia espaços para a existência da 
reflexão.  

Mediante esse processo, o “professor proporciona aos alunos, num exercício de 

mediação, o encontro com a realidade, considerando o saber que já possuem e procurando 

articulá-lo a novos saberes e práticas” (RIOS, 2010, p. 53).  

Essa teorização, mediada pelas Ciências da Educação, é condição central para a 

reflexividade diante da prática, e a desconstrução do ensinar, com vistas a melhorar o 

processo educacional.  
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CAPITULO 2 A METODOLOGIA DA PESQUISA: construindo i nstrumentos para 

compreender as práticas de ensino na educação superior 

 

A escolha da temática da desconstrução das práticas de ensino dos bacharéis 

docentes como objeto de pesquisa foi uma opção baseada em premissas científicas, que 

incluíram um olhar atento à minha trajetória profissional e visão de mundo. Assim, a 

definição do objeto de pesquisa decorreu de uma posição que não é neutra, mas social e 

historicamente situada e, ao mesmo tempo, particular. 

Tomando como base as contribuições de Goldenberg (2004, p. 51), este estudo partiu 

da premissa de que: 

A totalidade de qualquer objeto de estudo é uma construção do pesquisador, 
definida em termos do que lhe parece mais útil para responder ao seu 
problema de pesquisa. É irreal supor que se pode ver, descrever e descobrir a 
relevância teórica de tudo.  

Esse entendimento tem ligação com os pressupostos da pesquisa qualitativa, os quais 

nortearam a construção deste trabalho. Conforme aponta Oliveira (2008), as noções teórico-

metodológicas adotadas na pesquisa qualitativa estão embasadas numa linha investigativa 

denominada de interacionista, que se diferencia da postura positivista no tratamento dos 

dados.  

Ao apresentar os pressupostos da pesquisa qualitativa, Goldenberg (2004) resgata 

que o debate sobre a pesquisa científica no campo das ciências humanas e sociais incide no 

embate entre duas visões metodológicas. Resumidamente, a autora descreve tais perspectivas 

científicas. Aponta que a positivista trabalha com os métodos quantitativos, adotando uma 

orientação que aceita o comportamento humano como sendo resultado de forças, fatores, 

estruturas internas e externas que atuam sobre as pessoas, gerando determinados resultados. 
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Essa forma de estudo decorre do fato de que os positivistas, baseados nas ideias de 

Auguste Comte e John Stuart Mill, entendem que nas ciências humanas devem ser utilizados 

os mesmos métodos das ciências naturais, seguindo sua lógica. 

Para os positivistas, a seriedade da pesquisa advém de dados levantados com uma 

amostra estatisticamente relevante, que analisa o comportamento humano em termos de 

variáveis dependentes e independentes. Durante todo o século XX, tais ideias tiveram forte 

incidência nas pesquisas científicas em ciências humanas e sociais. 

Diferentemente do posicionamento acima, o presente estudo constrói-se no campo da 

pesquisa qualitativa, que afirma que estudos que têm como objeto os seres humanos tomam a 

pesquisa como uma interpretação da realidade, uma construção desta.  

Daí o termo Interpretacionismo. “Nesse posicionamento teórico, a vida humana é 

vista como uma atividade interativa e interpretativa, realizada pelo contato das pessoas” 

(OLIVEIRA, 2008, p. 3). Tal perspectiva abrange diferentes aportes teóricos, sendo exemplos 

o estudo de caso, a etnografia, a pesquisa participante e outros. O universo de técnicas é, 

também, bastante diferenciado: observação participante, entrevista, história de vida, 

questionários, etc. 

Se para os positivistas a objetividade da pesquisa decorre da adoção de instrumentos 

matemáticos que permitem descobrir relações de causa e efeito no tratamento estatístico, os 

interpretacionistas pressupõem que o estudo da experiência humana deve ser feito entendendo 

que as pessoas interagem, interpretam e constroem sentidos. E, mais que causas ou efeitos, 

busca-se a compreensão dos sujeitos sobre os fenômenos, que incidem em suas práticas. 

Considera-se que tal compreensão é dinâmica, e, portanto a ação e perspectiva dos sujeitos 

diante da realidade pode se modificar. 
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Dentre as implicações deste tipo de pesquisa, está a consciência de que, sendo a 

realidade determinada por fatores objetivos e subjetivos, também o pesquisador pode 

direcionar a pesquisa a partir de seus pressupostos. Goldenberg (2004, p. 44), numa discussão 

sobre objetividade e representatividade nas pesquisas qualitativas, traz uma contribuição dos 

pesquisadores ingleses, que apresentam o termo bias, que pode ser traduzido como viés, 

parcialidade, preconceito. Assumindo a centralidade de evitar o bias (parcialidade) nas 

pesquisas, a autora defende que o pesquisador deve explicitar todos os passos da pesquisa. 

Goldenberg (2004) retoma, também, as contribuições de cientistas como Max Weber, 

Pierre Bourdieu e Howard Becker, autores que propõem que o pesquisador tenha consciência 

da interferência de seus valores na seleção e no encaminhamento do problema estudado. 

Considerando as questões apontadas pela autora, a tarefa ao longo do presente estudo foi, 

então, a de reconhecer o bias para poder prevenir sua interferência na seleção e análise dos 

dados. 

Nesta tentativa, foi fundamental o aprofundamento teórico diante da questão 

pesquisada, que permitiu a desconstrução de alguns “pré-conceitos” advindos do senso 

comum, especialmente a idéia de que “os bacharéis docentes” não se interessam pela 

desconstrução de suas práticas de ensino, no sentido de construir novos significados a estas 

práticas. Busquei, mais do que provar algo, entender como e porque os professores constituem 

as práticas, e modificam-nas (ou não).  

A importância de explicitar os caminhos de construção do estudo está no fato de que: 

Não podendo ser realizada a objetividade nas pesquisas sociais, e o 
conhecimento objetivo e fidedigno permanecendo como o ideal de ciência, o 
pesquisador deve buscar o que Pierre Bourdieu chama de objetivação: o 
esforço controlado de conter a subjetividade. Trata-se de um esforço porque 
não é possível realizá-lo plenamente, mas é essencial conservar-se essa meta, 
para não fazer do objeto construído um objeto inventado. (GOLDENBERG, 
2004, p.45). 
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Partindo de tais pressupostos, a simples escolha do objeto implicou um julgamento 

de valor, por privilegiar determinado fenômeno, dentre tantos outros sujeitos à pesquisa. E, 

implicou também a desconstrução das ideias do pesquisador acerca do fenômeno escolhido. 

Conforme destaca Goldenberg (2004, p. 45) a pesquisa é influenciada pelo contexto, 

orientação teórica, momento sócio-histórico, personalidade do pesquisador, ethos do 

pesquisado, todos esses fatores influenciando em seu resultado. Concordo com a autora 

quando aponta que a questão crucial é, então, que “quanto mais o pesquisador tem 

consciência de suas preferências pessoais, mais é capaz de evitar o bias, muito mais do que 

aquele que trabalha com a ilusão de ser orientado apenas por questões científicas”. 

Buscando escapar à ilusão da neutralidade e atentando aos diversos determinantes da 

pesquisa, no desenvolvimento da pesquisa e desta dissertação procurei explicitar as 

motivações pessoais que propiciaram o estudo e, ao mesmo tempo, busquei distanciar-me do 

objeto, considerando a relevância da temática nas pesquisas em Educação, e a contribuição 

dos pesquisadores da área.  

Assim, constituí o objeto a partir da contribuição teórica de diferentes autores, que 

me permitiu afirmar, analisando tais contribuições, uma posição epistemológica. Daí decorreu 

uma mudança na postura em relação às práticas docentes, agora vistas como fator socialmente 

produzido, cujo processo (de desconstrução) busquei compreender. Tal busca teve como 

instrumentos privilegiados a observação e a aplicação de questionários a bacharéis docentes. 

Num primeiro momento, apresentei a pesquisa aos bacharéis docentes dos dois 

cursos investigados (Administração de Empresas e Sistemas de Informação), solicitando o 

preenchimento voluntário dos questionários. O curso de Administração de Empresas conta 

com 19 professores, e o de Sistemas de Informação conta com 13. Todos foram convidados a 

participar da pesquisa, e inicialmente, 10 professores se dispuseram a participar da pesquisa, 
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respondendo o instrumento de coleta de dados. Por avaliação do grupo de pesquisa, optou-se 

por investigar mais 5 professores de cada curso, totalizando 20 professores, voluntários, 

identificados nesta dissertação como B1, B2, e assim por diante, até o sujeito B20. Os dados 

foram posteriormente categorizados, conforme consta no capítulo seguinte. 

A observação buscou complementar os dados do questionário, entregue aos bacharéis 

docentes no primeiro momento da pesquisa, e viabilizou uma aproximação com os sujeitos 

em questão, que permitiu visualizar o comportamento dos informantes no contexto de sala de 

aula, dialogar com os docentes em situações cotidianas e perceber como os bacharéis 

constroem a realidade em que atuam. 

Buscando rigor na observação, acompanhei aulas dos bacharéis docentes sujeitos da 

pesquisa por cinco meses, ao longo dos quais acompanhei quarenta aulas – duas aulas de cada 

um dos vinte sujeitos, ao longo deste intervalo. De maneira bastante sintética, anotei as 

impressões imediatas num quadro, que consta no Apêndice C. A tentativa foi de identificar 

aspectos já abordados no questionário, porém não pelo discurso dos bacharéis, mas por suas 

práticas. No quadro, constam observações sobre a prática de ensino dos bacharéis em sala de 

aula, o domínio de conhecimentos pedagógicos, a interação com os alunos, que são aspectos 

ligados mais diretamente às práticas de ensino dos bacharéis docentes. 

Busquei nas observações e perguntas do questionário dados que propiciassem uma 

compreensão profunda do fenômeno investigado, considerando a ação social dos bacharéis 

docentes e a forma como compreendem suas práticas de ensino, ou a desconstrução destas 

práticas. 

Conforme apontado anteriormente, os dados foram organizados para uma 

compreensão mais profunda da desconstrução das práticas de ensino dos bacharéis, mais 

valiosas do que a construção de “leis” universais ou generalizações. 
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Como aponta Goldenberg (2004), a pesquisa qualitativa depende da biografia do 

pesquisador, das opções teóricas, do contexto mais amplo e das imprevisíveis situações que 

ocorrem no dia a dia da pesquisa. Essa pesquisa buscou, justamente, focar questões relevantes 

sobre minha biografia, considerando que sou também bacharel docente. E decorreu de opções 

teóricas, do contexto, dos limites e possibilidades que emergiram no dia a dia da pesquisa. 

No questionário, elenquei questões com base nos dilemas focados ao longo da 

reflexão teórica, a partir de experiências prévias e da teoria das Ciências da Educação. 

Busquei informações que fornecessem: o perfil desse docente; que fatores determinam sua 

atuação enquanto bacharel docente; como veem sua prática e o que valorizam ao ensinar; 

como se sentem em relação à profissão; que aspectos poderiam ser melhorados em relação ao 

processo de ensino.  

A partir da leitura das respostas, organizei os dados em torno de três temáticas: perfil 

dos sujeitos; trajetória dos bacharéis; atuação e formação profissional. Goldenberg (2004) 

aponta como uma das maiores riquezas do pesquisador a capacidade de articular os dados 

coletados e a teoria estudada. O cientista, para a referida autora (2004, p.93) “[...] tem um 

olhar preparado para analisar cada dado coletado em relação a um corpo de conhecimento 

acumulado por outros estudiosos. Ele pode aproveitar pequenos detalhes que passariam 

despercebidos por uma pessoa sem este preparo”. 

Assim, a riqueza das análises decorre de uma boa formação e informação. E o 

esforço que constituiu o capítulo seguinte foi o de articular dados com a teoria. Muitas das 

questões apresentadas no capítulo 1 são retomadas a partir da apresentação e discussão dos 

dados. 
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CAPITULO 3 OS DADOS DA PESQUISA: articulando as informações coletadas 

 

A aproximação com o objeto da pesquisa exigiu uma caracterização dos bacharéis 

docentes, e a apreensão de dados sobre sua formação profissional e atuação em sala de aula. 

Tais dados fomentaram a análise da desconstrução das práticas de ensino dos bacharéis 

docentes. 

O questionário envolveu perguntas sobre o perfil do bacharel docente, sua 

experiência técnica no campo profissional em que foi formado; os fatores que determinam sua 

atuação enquanto bacharel docente; a percepção que tem das práticas de ensino; como se 

sente em relação à profissão; que aspectos poderiam ser melhorados em relação ao processo 

de ensino. 

Os dados serão apresentados em dois tópicos, para facilitar a análise dos dados: perfil 

dos docentes; e formação profissional e atuação em sala de aula, conforme segue. Ao 

apresentar os dados dos questionários, em alguns momentos aponto dados da observação, 

articulando os dados coletados nos dois instrumentos que subsidiaram o estudo. 

 

 

1 PERFIL DOS DOCENTES 

 

Os bacharéis, ao preencherem o questionário, inicialmente colocaram seus nomes e 

titulação, o que permitiu aferição de sexo e grau de especialização dos mesmos.  

 

Sexo  

 

Dos 20 professores, somente uma é mulher, o que perfaz o total de 5% dos 

pesquisados. Esse dado chamou a atenção do pesquisador e relaciona-se com um outro 
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debate: o de gênero e poder na Educação. O dado acima confirma uma tendência da 

sociedade, de que os homens estejam em cargos mais socialmente valorizados, e recebam 

melhor remuneração. 

Na educação, uma área onde a atuação é predominantemente feminina, os cargos de 

gestão e os de melhores salários têm maior concentração de homens. Na Educação Superior 

os salários são maiores que os dos outros níveis educacionais. E, nos cursos, a concentração 

de homens é maior que, via de regra, a que se verificam nos demais níveis de ensino. 

Outro elemento a ser considerado é de que se trata de cursos de Administração de 

Empresas e Sistemas de Informação, cursos valorizados no mercado de trabalho e que, 

culturalmente, valorizam a racionalidade e objetividade, características identificadas com o 

gênero masculino – tratando-se de áreas onde há forte predominância masculina, inclusive por 

razões culturais. 

 

Especialização 

 

Ao responder o questionário, os bacharéis informaram seu grau de especialização. 

Dos 20 professores, 13 são especialistas (65%), 6 têm mestrado (30%) e 1 concluiu o 

doutorado (5%). Essa proporção reflete a realidade da instituição: a maioria dos docentes tem 

somente a especialização.  

Essa realidade demonstra uma conformação que se distancia da orientação legal para 

o magistério superior: como já relatado, o artigo 66 da LDBEN estabelece que “a preparação 

para o exercício do magistério superior far-se-á em nível de pós-graduação, prioritariamente 

em programas de mestrado e doutorado”. Essa prioridade não se concretiza na formação do 

corpo docente da instituição.  
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Buscando compreender esse descompasso entre as orientações legais e a realidade 

dos cursos, que se repete em outras IES, percebemos o fato de que muitas vezes as IES não 

investem em docentes com maior qualificação. Os custos das horas-aula de mestres e doutores 

são maiores que dos bacharéis especialistas, e esse é um fator relevante na análise do dado 

acima. 

Além disso, uma instituição com poucos mestres e doutores dificilmente 

desenvolverá em seus alunos um olhar voltado à pesquisa, inovador. O empobrecimento das 

IES enquanto espaço de pesquisa, além do empobrecimento da formação, ocorre num 

contexto em que o mercado fornece grande parte das vagas em Educação Superior. Para 

instituições mercadológicas, a priorização do ensino em detrimento da pesquisa e da extensão, 

é bastante justificável. Os custos da instituição para investimentos em pesquisa e extensão 

seriam bem maiores, diminuindo a margem de lucros da mesma. 

Nessas instituições, não se efetiva uma diretriz importante para a garantia da 

qualidade do ensino, que seria, por parte da instituição,  

A promoção da participação autônoma de todos os envolvidos no processo 
educacional, de modo a fortalecer os processos decisórios através da escolha 
dos objetivos que representem a síntese dos interesses de todos. 
(GONÇALVES, 2010, p. 140).  

Isso porque os objetivos já estão previamente definidos, e têm como foco a 

lucratividade. 

Outro fator relevante é que os discentes estão sendo preparados para atuar no 

mercado. E, sendo a especialização identificada como a formação que qualifica os 

profissionais para incrementar a atuação profissional na ótica do mercado, os professores com 

especialização seriam adequados às demandas das instituições privadas.  
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A própria contratação de docentes com maior qualificação implica maiores custos 

com hora-aula (que é mais barata quando se trata de especialistas). Além disso, caso os 

pesquisadores mestres ou doutores viessem a desenvolver atividades do tipo, as instituições 

teriam que dispender maiores recursos inclusive para o pagamento de maior carga horária dos 

docentes. E, também, isso implicaria desenvolver um projeto de carreira docente nas 

instituições, o que não lhes interessa. 

Tal realidade, como se percebe, está relacionada à análise das políticas para a 

Educação Superior, e à lógica de mercantilização que se consolida no cenário. São 

elucidativos os elementos destacados pelo sindicato nacional dos docentes da Educação 

Superior, no que se refere às IES. Em outubro de 2009, numa Circular intitulada “Reforma 

Universitária: quais os interesses envolvidos?”, a entidade avaliava os 14 Projetos de Lei (PL) 

referentes à reforma universitária, e centenas de emendas a eles apostas que tramitam na 

Câmara dos Deputados, denunciando o conteúdo das propostas de favorecimento da 

ampliação da desregulamentação da educação, de modo a permitir ampliar, ainda mais, sua 

já absurda exploração mercantil.  

A caracterização da Educação Superior era de que  

Há, no Brasil, basicamente, três tipos de IES: universidades, centros 
universitários e instituições isoladas (escolas, institutos, faculdades, etc.). As 
principais diferenças entre esses três tipos de instituição são o grau de 
autonomia para criar e fechar cursos, bem como para determinar o número 
de vagas, a obrigatoriedade de desenvolver (ou não) atividades de pesquisa e 
extensão e as proporções de docentes que devem ser titulados, contratados 
em tempo integral ou dedicar-se a atividades de pesquisa. Essas 
características e exigências têm origem na Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação Nacional (Lei nº 9.394/1996 – LDBEN), complementada por 
legislações posteriores. A “reforma universitária” diz respeito a todos esses 
tipos de instituição (destaques do autor). 

Um dos fatores comprometedores da educação, para a Associação Nacional dos 

Docentes da Educação Superior – Sindicato Nacional (ANDES-SN) é o fato de que no país 
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uma instituição pode ser credenciada como Universidade sem um único doutor em seu corpo 

docente, já que a LDBEN exige apenas um terço dos docentes com títulos de mestre ou 

doutor.  

No caso da pesquisa, a proporção de não especialistas aproxima-se do mínimo 

previsto em lei (30%). Esse é um dado bastante interessante para nossa análise, pelas razões já 

apontadas.  

Outro fator que destaco é que a hora-aula do mestre tem um valor maior que a do 

especialista e, nas instituições com fins lucrativos, muitas vezes esse aspecto tende a 

prevalecer sobre as preocupações pedagógicas. 

Vale ressaltar o alerta da ANDES-SN de que, nas propostas de alterações legais em 

andamento, consta a proposta de credenciamento de instituições sem critérios de titulação de 

docentes, indicando uma tendência à precarização da formação discente e, também, docente. 

Também na contramão das contribuições das Ciências da Educação. 

 

 

Trajetória Profissional (Idade – Nível de formação – tempo de exercício na docência 

universitária – campo de atuação profissional) 

 

A questão inicial do questionário indagava sobre idade; nível de formação; tempo de 

exercício na docência universitária e campo de atuação profissional.  

O quadro abaixo apresenta os dados obtidos, debatidos na sequência. 
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Quadro 1 – Perfil dos sujeitos da pesquisa 

 

Sujeito Idade 
(anos) 

Título Área de Formação 
Tempo na Docência 

Superior 

B1 55 Especialista MBA – Gestão Estratégia 5 anos  

B2 30 Especialista Lato Sensu – Administração 4 meses 

B3 57 Especialista MBA – Marketing 2 anos 

B4 29 Especialista Lato Sensu - Tecnologia e Sistemas de 
Informação 

1 ano e meio 

B5 32 Especialista Lato Sensu – Direito Processual 1 ano e meio 

B6 62 Especialista Lato Sensu – Recursos Humanos 5 anos 

B7 28 Especialista Lato Sensu - Controladoria e Finanças 
Corporativas 

3 anos 

B8 35 Especialista MBA – Gestão Empresarial 3 anos 

B9 47 Especialista Lato Sensu - Análise de Sistemas 4 anos 

B10 63 Especialista Lato Sensu - Jornalismo cultural 40 anos 

B11 43 Especialista Lato Sensu – Gerência de Projetos 2 anos  

B12 69 Mestre Stricto Sensu – Mestrado – Gestão de 
Negócios 

13 anos 

B13 63 Mestre Stricto Sensu – Mestrado – Administração 
de Empresas  

20 anos 

B14 47 Mestre Stricto Sensu – Mestrado – Direito 
Internacional 

9 anos 

B15 56 Mestre Stricto Sensu – Mestrado – Administração 
de Empresas 

30 anos 

B16 47 Mestre Stricto Sensu – Mestrado – Direito 6 anos 

B17 44 Doutor Stricto Sensu – Doutorado – Gestão 
Escolar 

20 anos 

B18 44 Especialista MBA- Gestão Portuária 4 anos 

B19 50 Mestre Stricto Sensu – Mestrado – 20 anos 

B20 38 Especialista MBA - Marteking 4 anos 

 

 

Para melhor compreensão dos dados, dividimos os docentes em 3 grupos, por faixa 

etária (20 a 34 anos; 35 a 40 anos; acima de 50 anos). Dos 20 docentes, 4 tem entre 20 e 34 

anos (20%), 8 tem entre 35 e 49 anos (40%), e 8 tinham mais de 50 anos (40%). 

Dentre os docentes de até 34 anos, a minoria dos pesquisados (20% deles), um tinha 

apenas 4 meses de docência, dois tinham um ano e meio, e um atua há 3 anos como professor 
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universitário. Todos têm somente pós-graduação Lato Sensu e, também, outra ocupação 

remunerada. 

No grupo de professores que tem entre 35 e 49 anos (40% dos pesquisados), os 

professores apresentavam um tempo de docência maior: metade (4 professores) lecionam no 

Ensino Superior há 4 anos; um há 2 anos; um há 6; e um há 9 anos. Nesse grupo, os 2 

professores com maior tempo de docência na Educação Superior tinham (6 e 9 anos de 

atuação) e apresentam, também, maior grau de formação (mestrado); e o professor que atua há 

20 anos na Educação Superior já tem doutorado.  

Nesse grupo, o maior tempo de docência acompanhou um maior grau de 

especialização. Tal fato poderia indicar o esforço, feito pelos docentes, de maior 

especialização e formação.  

Não desconsiderando tal questão, outro elemento fundamental é que, considerando a 

expansão da Educação Superior, uma maior qualificação do docente possibilita ao bacharel 

melhor remuneração e, também, um diferencial em relação a outros professores, considerando 

o mercado em que atuam. Tanto que, dentre os sujeitos da pesquisa, os melhores graduados 

eram justamente os que têm maior tempo de atuação no Ensino Superior, indicando que com 

sua formação conseguiram permanecer contratados por IES, que via de regra tem grande 

rotatividade no quadro de professores.  

A relação formação acadêmica – mercado de trabalho é mencionada também nas 

pesquisas educacionais. Ribeiro e Cunha (2010, p. 58) constatam que “não é de se estranhar a 

tendência dos professores universitários em construir a identidade profissional com base na 

produção científica e nas atividades produtivas que geram mérito acadêmico [...]” com vistas 

a receber em troca “[...] benefícios econômicos e profissionais”. 
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Dos dados obtidos, podemos inferir essa relação dos bacharéis com os benefícios 

econômicos e profissionais advindos da especialização. Dentre os professores dos grupos já 

descritos (20 a 34 anos; e 35 a 49 anos), o único que cita especialização na área de educação é 

o professor com doutorado, que o fez na área de Gestão Escolar. E, no grupo de professores 

com mais de 50 anos, nenhum cita especialização na área de Educação. 

Esse dado indica que a formação dos professores acompanhou a cultura dominante 

na universidade, de que quem sabe fazer, sabe ensinar. Considerando que a instituição não 

desenvolve o acompanhamento/orientação dos docentes no que concerne a suas práticas 

pedagógicas, percebe-se que a formação pedagógica é secundarizada social, institucional e 

individualmente. Não se trata de exceção, como já apontado no capitulo 1, essa é uma 

realidade comum entre os docentes da Educação Superior. 

No grupo de professores com 50 anos ou mais, um professor tinha 2 anos de 

docência, dois deles lecionam há 5 anos , um há 13 anos, 2 há 20 anos, um há 30 anos e um há 

40 anos. Nesse grupo, metade dos professores tem especialização (dos 4, 2 tem MBA, que é 

uma especialização bastante valorizada no mercado). São 4 os professores que tem mais de 10 

anos de docência e, destes, 3 têm mestrado. Como no grupo anterior, o maior tempo de 

docência correspondeu à maior grau de especialização. 

Atentando às informações sobre o tempo de atuação profissional, temos que: 10 dos 

docentes estão ministrando aulas no Ensino Superior há menos de 5 anos (50% dos 

pesquisados). Esses docentes têm de 28 a 57 anos, indicando que o inicio da docência na 

Educação Superior ocorre em idades bastante variadas – neste caso, como já apontado, 

ocorreu a partir da especialização. 25% dos pesquisados tem de 5 a 13 anos de experiência, e 

os outros 25% ensinam a mais de 20 anos, sendo esse grupo o mais especializado. 
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Motivos que levaram o bacharel a exercer a docência  

 

Buscando compreender o que levou os bacharéis que atuam na Educação Superior a 

tornarem-se docentes, os pesquisados responderam à seguinte questão: “Que motivos o 

levaram a docência? Complementação de renda? Oportunidade profissional? Interesse 

Profissional? Falta de Empregabilidade no campo de formação inicial? 

As respostas foram sistematizadas num quadro, que consta no Apêndice D. Ao serem 

indagados sobre os motivadores do início na profissão docente, 18 professores responderam 

que começaram a carreira por “interesse profissional” (90% dos entrevistados). Desses 18, 4 

apontaram outras razões, além do interesse profissional. Um dos docentes respondeu que foi 

oportunidade profissional, complementação de renda e interesse profissional. Também, um 

professor apontou exclusivamente como fator de motivação a oportunidade profissional.  

No final, além das 18 respostas vinculadas a interesse profissional, 4 mencionaram a 

oportunidade profissional e 3 a complementação de renda. 

Sem desconsiderar essa experiência como valorizadora da carreira técnica, e como 

possibilidade de complementação de renda, os dados expressam que os bacharéis professores 

interessam-se pela docência. Resta saber como veem a docência – se a localizam como, 

historicamente, tem se consolidado: como o lugar de transmissão de conhecimentos técnicos. 

A pergunta referente à compreensão da articulação da prática profissional com a 

docência pode elucidar melhor a questão. 

Fatores de ingresso na docência superior em idade avançada 

Na análise das respostas fornecidas pelos sujeitos da pesquisa através dos 

questionários, chamou atenção o fato de alguns desses sujeitos terem ingressado na docência 
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superior tardiamente, justificando o argumento de complementação de renda apontado por 

alguns deles. Essas respostas indicaram que a docência para esses sujeitos significa a 

permanência no mercado de trabalho. Em muitas profissões, a idade se constitui em um fator 

crucial para a sobrevivência profissional. 

A partir dessa inquietação, realizamos uma entrevista com os sujeitos B1, B3 e B6 

que ingressaram na docência superior após 50 anos, de modo a buscar compreender que 

fatores motivaram o ingresso “tardio” destes sujeitos no magistério superior, e que modelos 

utilizaram para concretizar suas práticas de ensino. As respostas foram transcritas no quadro 

abaixo. 

Quadro 2 – Docência superior “tardia”: fatores de ingresso e modelos do bacharel 

docente. 

O que o levou a ser professor? 

 
B1 B3 B6 

Minha vida inteira foi ligada 
ao turismo e percebi que 
necessitava, de alguma 
maneira, passar meus 
conhecimentos adiante. 

Apesar de continuar atuando na 
área, pois, possuo uma empresa 
de consultoria, com a 
instabilidade do mercado, 
precisei de alguma forma ter 
uma renda fixa. Como possuo 
anos e anos de experiência no 
mercado, decidi ir para a 
docência para garantir um 
salário mensal além da 
prestação de serviços. 

Minha vida toda foi no varejo e 
com o chegar da idade fui 
perdendo a mobilidade. Não 
desagradei do varejo, pois 
desenvolvo na faculdade, o 
conhecimento adquirido ao 
longo do tempo. 

 
No início de sua docência, você se baseou na prática de algum  

professor de seu tempo de aluno? Justifique. 
 

B1 B3 B6 
Sim, me baseei naqueles que 
tiveram forte influência na 
minha formação. 

Depende. Alguns marcaram e 
outros não. Porém, nem sempre 
aquele que marca é o melhor e, 
nem sempre aquele que não 
marca é o pior. Todos têm 
alguma coisa de bom que 
devemos aproveitar. 

Me espelhei nos bons 
professores que tive na 
graduação e na pós graduação, 
pois para mim, os bons 
professores são aqueles que 
passam o conhecimento teórico 
aliado à prática. 
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Não se trata aqui do estabelecimento de uma nova categoria de análise, mas sim, de 

buscar aprofundar a análise sobre o ingresso na docência superior. Desse modo, é possível 

afirmar que, os sujeitos B10, B12, B13, B15, B17 e B19, apesar da idade, contam com muitos 

anos de docência, o que nos possibilita inferir que escolheram ou construíram a docência 

como carreira profissional, ao passo que, os sujeitos B1, B3 e B6 só ingressaram na docência 

após a aposentadoria na carreira principal ou em virtude da limitação de seu campo de 

atuação.  

Assim, é possível perceber que para alguns dos sujeitos da pesquisa (B1, B3 e B6) o 

ser professor se constitui em uma extensão de sua profissão, posto que, tentam unir seu 

conhecimento prático aos conteúdos das disciplinas que lecionam.  

O quadro indica que a docência destes sujeitos se molda a partir do exemplo de 

outros professores – o sujeito B6 menciona especificamente os professores da graduação e 

pós-graduação, diferentemente de B1, que menciona os que tiveram uma “forte influência” 

em sua formação. O sujeito B3 especificou que os professores que o “marcaram” nem sempre 

foram “bons” professores.  

A influência de tais professores remete ao fato de que, mesmo que eles não tivessem 

uma formação pedagógica formalizada, detinham saberes pedagógicos que influenciam a 

atuação destes bacharéis, no momento em que têm de assumir a docência como trabalho e 

profissão. Tais saberes são incorporados pelos docentes que adentram de forma “tardia” na 

profissão e, ao tomar contato com o ensino, percebe que “professorar não é uma atividade 

burocrática para a qual se adquire conhecimentos e habilidades técnico-mecânicas” 

(PIMENTA, 2005, p. 17-18).  
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Dentre os vários fatores que constituem a docência como profissão, Pimenta reafirma 

como primordial a manutenção de práticas significativas, às quais os sujeitos acima aludem ao 

citar a referência em docentes que tiveram, quando alunos. 

Segundo Pimenta (2005, p. 19): 

Uma identidade profissional se constrói, pois, a partir da significação social 
da profissão; da revisão constante dos significados sociais da profissão; da 
revisão das tradições. Mas também da reafirmação de práticas consagradas 
culturalmente e que permanecem significativas. Práticas que resistem a 
inovações porque prenhes de saberes válidos às necessidades de realidade. 
Do confronto entre as teorias e as práticas, da análise sistemática das práticas 
à luz das teorias existentes, da construção de novas teorias. 

 

Nesse sentido, a identidade docente dos bacharéis se constrói a partir de seus valores, 

de sua própria compreensão sobre atuação, da referência desses profissionais em relação a 

saberes que adquiriram em sua trajetória como alunos, que são atualizados e ressignificados 

em sua experiência cotidiana, com base em suas opções políticas e sociais, e das percepções 

pessoais em relação às finalidades da educação. Esse processo culmina na desconstrução das 

práticas dos bacharéis, como busquei apreender nas questões referentes à atuação profissional, 

objeto do tópico 2 deste capítulo, conforme segue. 

 

 

2  FORMAÇÃO     E     ATUAÇÃO      PROFISSIONAL      DOS      BACHAREIS 

DOCENTES 

 

No tópico inicial deste capitulo a preocupação foi de descrever quem são os 

bacharéis docentes, e que motivos o levaram a exercer tal trabalho. Apresentados os sujeitos 

da pesquisa, o momento é o de apresentar os dados referentes à atuação profissional e 

formação dos bacharéis docentes, que permitem apreender a desconstrução das práticas 
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docentes, que decorre dos saberes experienciais – daí o foco na prática docente, na maioria 

dos casos, visto que o contato com saberes pedagógicos formais é escasso no caso dos 

bacharéis docentes. 

 

Prática profissional e docência  

Buscando entender como os docentes veem a relação entre sua atuação em sala de 

aula e a atuação profissional técnica, eles responderam à pergunta “Você considera sua prática 

profissional como elemento essencial para uma boa docência? Justifique.”, cujas respostas 

foram elencadas no quadro abaixo. 

Quadro 3 – Prática profissional – docência  

Você considera sua prática profissional como elemento essencial para uma boa docência? 

Justifique. 

 

B1: Com certeza! A prática permite a aproximação da teoria acadêmica com o mercado. O aluno 

julga como importante para o desenvolvimento do conhecimento e sua carreira futura. 

B2: É essencial que um professor universitário tenha experiência profissional adequada para 

transferir aos alunos o que ocorre na prática tudo o que cerca a profissão do curso, assim como 

dar segurança e visão atualizada sobre o tema aos alunos. 

B3: Com certeza, eu procuro fazer o melhor e faço pesquisas sobre métodos constantemente tanto 

com relação a didática quanto a forma de avaliação. 

B4: Sim. Pois na área de Ti, o autodidatismo se faz necessário e você aprende melhor quando 

ensina. 

B5: Não acho essencial a prática profissional para docência, pois o principal é ter conhecimentos 

científicos. Todavia, os exemplos práticos ajudam o aluno na compreensão da matéria e tornam a 

aula menos monótona e abstrata. 
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B6: Sim, pois as disciplinas que ministro são relacionadas com minha formação profissional onde 

apesar de aprendiz, exerço a 42 anos. 

B7: Sim. Busquei também a docência, pois, sempre senti muita dificuldade na busca por novos 

colaboradores, então, pensei em passar minhas experiências. 

B8: Sim, pois trago para as aulas exemplos de acontecimentos diários. 

B9: Certamente. Nem sempre teoria e prática se cruzam. Nestas horas a melhor forma de transmitir 

informação é identificando casos reais (vivenciados no dia a dia). 

B10: Sou professor de idiomas e, portanto, considero a comunicação fundamental na formação do 

educando. 

B11: Sim. No meu caso pela minha experiência passo nos cursos de gestão empresarial. 

B12: Considero. Os alunos parecem confiar mais em professores que tem experiência prática “o 

professor que já esteve lá”. 

B13: Extremamente essencial, a aplicabilidade prática das disciplinas teóricas somente com 

conhecimento prático profissional. 

B14: Sim, uma vez que as aulas / disciplinas que leciono relacionadas a minha área de atuação 

profissional, sendo que entendo que isso é uma vantagem no momento de abordar os tópicos a 

serem tratados em aula. 

B15: Não necessariamente, pois muitas vezes ministro assuntos completamente diferentes da 

prática profissional. 

B16: Sim, pois através da minha prática profissional me mantenho atualizado e posso fornecer 

mais informações aos alunos. 

B17: Fundamental. 
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B18: Sim, principalmente nos cursos de tecnólogos onde a especialização é importante. 

B19: Sim, porque tudo que se pretende fazer necessariamente tem que ser feito com 

comprometimento. 

B20: Acredito que sim. Não há mais possibilidade de professores teóricos (apenas). Esta geração 

(não só na idade, mas no todo) tem seu cérebro trabalhando com várias mídias ao mesmo tempo. A 

capacidade de adaptação de que quem os ensina fará a diferença no mercado de trabalho (deles e 

nosso). 

 

Analisando o quadro, percebe-se que a maioria dos sujeitos, 18 dos 20 professores, 

avalia que a prática profissional externa ao ensino em sala de aula é essencial para uma boa 

docência. Atribuem, portanto, aos conhecimentos e experiências adquiridas no mercado de 

trabalho o sucesso de seu trabalho em sala de aula. 

Assim, parece que o trabalho de sala seria o de transmitir os conhecimentos advindos 

da prática, como aparece na fala do sujeito B2: “É essencial que um professor universitário 

tenha experiência profissional adequada para transferir aos alunos o que ocorre na prática 

tudo o que cerca a profissão do curso, assim como dar segurança e visão atualizada sobre o 

tema aos alunos”. 

Já o sujeito B1 entende que: “A prática permite a aproximação da teoria acadêmica 

com o mercado. O aluno julga como importante para o desenvolvimento do conhecimento e 

sua carreira futura”. Outras falas, como a do sujeito B13 referem-se à “aplicabilidade prática 

das disciplinas teóricas” o professor só pode transmitir quando tem essa experiência 

profissional. 

As respostas aludem à percepção da docência como transmissão de conhecimentos, 

para o exercício (uniforme) de uma profissão. 
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Somente duas falas diferenciam-se, colocando a compreensão do professor como 

mediador entre teoria e realidade, como a fala do sujeito B5: “Não acho essencial a prática 

profissional para docência, pois o principal é ter conhecimentos científicos. Todavia, os 

exemplos práticos ajudam o aluno na compreensão da matéria e tornam a aula menos 

monótona e abstrata.” 

Dessa forma, parece que o interesse pela docência refere-se – via de regra – a uma 

prática de ensino como transmissão de conhecimentos advindos e legitimados, 

principalmente, no mercado. As falas valorizam, no professor, a capacidade de relação com o 

mercado de trabalho. Alguns professores apontam que tal questão é cobrada, também, pelos 

alunos.  

Atentando a essa questão da determinação da docência, na universidade, pelas 

macro-estruturas econômicas, Cunha (2004b, p. 7) relaciona a legitimação dessa visão ao fato 

de o Estado neoliberal privilegiar políticas educativas identificadas com a base econômica de 

produção. Para a autora, é fácil observar como o pilar da regulação assume muito mais 

prestígio do que o da emancipação (nos termos de Boaventura Sousa Santos).  

Esse pilar, vinculado à transmissão de conhecimentos pelo viés instrumental, 

conforma a prática docente, sendo esses marcos os definidores de prêmios objetivos e 

simbólicos que valorizam a docência universitária e reconfiguram a profissionalidade dos 

professores, definindo o que é um professor de sucesso. 

Nessa perspectiva, a erudição seria a qualidade mais reconhecida no docente, que 

representaria um depositário do saber cuja palavra estaria pré-ungida de legitimação. Assim, o 

elemento fundamental do ensino é a lógica organizacional do conteúdo a ser ensinado, suas 

partes e pré-requisitos, sem maiores preocupações com os sujeitos da aprendizagem e o 

contexto em que essa deveria acontecer. Como diz o sujeito B2, com experiência profissional 
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adequada, o professor pode, além de transferir o que ocorre na prática da profissão, “dar 

segurança e visão atualizada sobre o tema aos alunos”. 

Vale ressaltar a dissonância entre as respostas e os dados obtidos a partir da 

observação das aulas, ao longo da pesquisa. Se as respostas indicam a visão dos professores 

de que a prática profissional é essencial à docência, e que a docência constitui-se na 

“transmissão” de conhecimentos para a prática profissional, nas observações muitas vezes 

percebi que os bacharéis nem sempre dominam os conhecimentos técnicos das disciplinas. O 

sujeito B11 por exemplo, que valoriza os conhecimentos técnicos, parece ter domínio dos 

conteúdos de uma das disciplinas, mas a mesma segurança não fica evidente na outra 

disciplina que leciona, conforme consta no quadro de observações que consta no Apêndice C 

deste trabalho. Na observação dos sujeitos B4 e B12, a mesma percepção do pesquisador: 

domínio dos conteúdos de uma das disciplinas, mas limitações na outra, na qual há pouca 

articulação teoria-prática.  

Assim, de acordo com o quadro com as respostas referentes à relação prática 

profissional-docência, nota-se que o interesse profissional do bacharel docente aparece ligado 

à adoção dessa perspectiva, de repassar os conhecimentos ratificados na prática profissional, 

saber fazer como paradigma para ensinar.  

 

Formação pedagógica e docência  

Considerando que a docência constrói-se a partir de saberes profissionais e, também, 

dos saberes pedagógicos, indagamos aos bacharéis: Em sua opinião, a falta de formação 

pedagógica atrapalha a carreira docente? 

As respostas à questão foram elencadas no quadro abaixo, e subsidiam a discussão 

sobre o tópico.  
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Quadro 4 – Formação pedagógica – docência  

Em sua opinião a falta de formação pedagógica atrapalha a carreira docente? Por quê? 

 

B1: Não é impossível ter bom desempenho sem formação pedagógica. Todos temos às vezes, 

formal ou informal. A formação pedagógica formal contribui para uma carreira de sucesso. 

B2: A falta de formação pedagógica não atrapalha a carreira docente, porém poderia agregar 

novas visões e métodos de docência. 

B3: Faria, porém para suprir esta necessidade fiz um curso de pós, extensão em metodologia de 

ensino superior na FGV. 

B4: Acredito que ela seria importante mas não acredito que seja fundamental, vejo mais como algo 

complementar ao professor da área de Ti. 

B5: Não acho que atrapalha, mas, certamente, me tornaria mais capacitado. 

B6: Não. Porque sempre trabalhei com pessoas, buscando o entendimento e o melhor de cada um. 

B7: Acredito que a pedagogia me ajudaria um pouco mais na questão organização dentro da sala, 

talvez isso alinharia melhor as diferenças. 

B8: Não, pois tenho calma e paciência, criatividade e muito conhecimento sobre minha matéria. 

Além de gostar de ensinar e passar meus conhecimentos. 

B9: Sim, porém me sinto a vontade por ter trabalhado em instituição educacional e que investiu 

na área pedagógica. 

B10: Não. A prática me deu condições para desenvolver meu trabalho em sala de aula. 

B11: Não, pois meu curso é de gestão e não necessita de muita didática. 

B12: No início fez falta. Depois fui aprendendo. Hoje praticamente não sinto falta. Mas seria bom 

ter mais informação na área pedagógica. 
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B13: Não creio que atrapalhe – no mestrado desenvolve-se muito a didática pedagógica no aluno 

mestrando. 

B14: Sim. Entendo que “faltaria” algum conhecimento teórico sobre didática do terceiro grau. 

B15: Não, embora eu tenha a pós-graduação em supervisão escolar, mas necessariamente não 

acho que a formação pedagógica seja essencial. 

B16: Não. Na medida em que nem todas as formações necessitam ter prática como requisito. 

B17: Não me atrapalha e possuo formação pedagógica. 

B18: Sim. Porque me falta base e prática pedagógica para uma melhora contínua das aulas, bem 

como para reter atenção dos alunos. 

B19: Não. Minha formação está principalmente ao nível prático, técnico do conhecimento 

profissional; profissional e acadêmicos necessários. 

B20: Sim e não. Sim, porque acredito que existam técnicas de docência ótimas para reter atenção, 

se programar, planejar, etc... Não, porque não fui “formatado” e por isso posso criar mais a 

vontade. 

 

De acordo com as transcrições acima, 13 dos entrevistados informaram que a 

formação pedagógica não faz falta à sua prática. No entanto, as respostas dos entrevistados 

B2, B5, B6, B8, B12, B15 e B17 afirmaram que a falta de formação pedagógica não 

atrapalha sua carreira docente, o que reforça o argumento de que os bacharéis docentes 

valorizam sua prática como elemento fundamental da docência, sendo o conhecimento 

pedagógico complementar e opcional. Na opinião da maior parte dos sujeitos, a formação 

pedagógica é percebida como sendo uma ferramenta auxiliar para sua docência, numa visão 

bastante tecnicista, como a do sujeito B20, que valorizou a formação pedagógica por acreditar 

que existam técnicas de docência ótimas para reter atenção, se programar, planejar, etc... O 
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mesmo sujeito diz que, por não conhecer tais técnicas, não foi formatado e por isso pode criar 

mais a vontade.  

Essa fala indica uma visão estreita da pedagogia, encarada mais como técnica do que 

como ciência, fato que se justifica inclusive pela legitimação de uma visão e prática tecnicista 

pelos pedagogos. Conforme Mazzilli (2007, p. 3), “[...] esta visão dos professores acerca do 

‘pedagógico’ é decorrente do papel que a Pedagogia cumpriu nas últimas décadas, com base 

numa concepção tecnicista de educação”. Se os professores veem a pedagogia desta forma, é 

justificável que, mesmo afirmando sua relevância, percebam-na como algo secundário, 

complementar.  

Porém, tal visão limita o papel que os saberes docentes poderiam cumprir, conforme 

já apontado no capitulo 1. É possível destacar que, apesar de perceberem que poderiam ter 

maior conhecimento dos aspectos pedagógicos, os bacharéis docentes entrevistados 

consideram suas aulas boas, e muitas vezes aludem ao desenvolvimento de saberes a partir de 

suas práticas de ensino – os saberes da experiência. 

Essa informação aparece, por exemplo, na fala de B12, para quem a formação 

pedagógica “No início fez falta. Depois fui aprendendo. Hoje praticamente não sinto falta. 

Mas seria bom ter mais informação na área pedagógica”. A partir dessa informação, por 

analogia, é possível pensar que esse sujeito desconstruiu sua docência a partir da observação 

de modelos prévios, da observação e troca com outros docentes em seu trabalho e, também, 

no seu fazer. Mesmo assim, a observação possibilitou perceber que há limitações neste 

processo, porque afirma que atualmente praticamente não sente falta dos saberes pedagógicos, 

mas em suas aulas ainda há posturas bastante tradicionais, nas quais a interação com os alunos 

é bastante limitada, dificultando a aprendizagem e a participação dos discentes, sujeitos da 

aprendizagem (conforme quadro das observações no Apêndice C).  
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Outros espaços de formação pedagógica citados foram o mestrado e a própria 

universidade contratante, como segue: “para suprir esta necessidade fiz um curso de pós, 

extensão em metodologia de ensino superior na FGV” (B3); e “Sim, porém me sinto a 

vontade por ter trabalhado em instituição educacional e que investiu na área pedagógica” 

(B9). Nota-se que tais espaços formativos foram valorizados pelos docentes como elementos 

de construção de sua atuação enquanto bacharel docente. 

De acordo com Ghedin (2010, p. 143-144), “não há conhecimento pronto e acabado, 

do mesmo modo que não há vida absoluta. Tudo é processo contínuo de construção e de 

autoconstrução”. Assim, vale ressaltar que a docência, assim como o ser humano, não está 

acabada ou plena em si mesma, mas é passível de uma desconstrução constante que encontra 

novos sentidos a parte da compreensão do docente em relação às suas limitações, ao momento 

histórico em que está inserido e ao grupo de alunos com que se relaciona em sala de aula. 

A maioria das falas, então, reconhece a importância da formação pedagógica na 

carreira docente, mas uma formação na ótica instrumental. Pouquíssimos professores 

buscaram efetivamente tal formação, e citam como fonte as disciplinas do mestrado e 

investimento da universidade em que trabalharam. 

Dois professores, na contramão do que explicitam a maioria, apontam que 

prescindem da formação pedagógica: “Porque sempre trabalhei com pessoas, buscando o 

entendimento e o melhor de cada um” (B6) e “Não, pois tenho calma e paciência, criatividade 

e muito conhecimento sobre minha matéria. Além de gostar de ensinar e passar meus 

conhecimentos” (B8). 

Nota-se, na fala destes sujeitos, uma associação entre ensinar e gostar, aludindo que 

a profissão está associada a um dom, a gostar, e não necessariamente a um corpo de 

conhecimentos próprios, na ótica dos docentes. 
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Essa pergunta, por fim, dá indícios de que há um grande distanciamento entre as 

ciências pedagógicas e a realidade dos bacharéis que atuam na Educação Superior. 

 

Percepção das aulas, por parte dos docentes 

Nas questões anteriormente apresentadas, as respostas indicaram o interesse 

profissional dos bacharéis pela docência, e a noção predominante de docência como 

transmissão de conhecimentos ratificados na prática profissional, indicando a manutenção da 

ideia hegemônica de saber fazer como paradigma para ensinar.   

Como intuito de compreender como os professores veem sua prática docente, no 

questionário, indagamos aos professores: “Em sua opinião, suas aulas são: Monótonas, 

Teóricas, Produtivas, Atualizadas, Práticas, Criativas, Entusiasmantes? Justifique.” As 

respostas foram transcritas no quadro abaixo. 

Quadro 5 – Caracterização das aulas, pelos docentes 

Em sua opinião suas aulas são: Monótonas, Teóricas, Produtivas, Atualizadas, Práticas, 

Criativas, Entusiasmantes? Justifique. 

 

B1: Produtivas e Entusiasmantes. As aulas buscam a interação e a integração docente/discente. 

B2: Atualizadas. Busco sempre passar aos alunos informações do dia-a-dia ligadas à matéria 

ministrada. 

B3: Produtivas, Atualizadas, Práticas, Criativas e Entusiasmantes. Já está justificado nas questões 

anteriores. 

B4: Teóricas, Produtivas, Atualizadas, Práticas, Criativas e Entusiasmantes. Sou suspeito de falar, 

mas, acredito que seja minha vocação dar aulas; procuro aliar teoria e prática com entusiasmo, 

trazendo discuções (sic) atuais para que a aula seja produtiva e desperte a criatividade dos alunos. 

B5: Atualizadas. Procuro transmitir os conceitos analisando casos recentes pela mídia. Acredito 
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que dessa maneira o aluno saberá usar conceitos ensinados nas aulas ou na atividade 

profissional. 

B6: Teóricas, Produtivas e Atualizadas. Teóricas, porque o conteúdo exige. Produtivas, porque 

coloco a necessidade do mercado atual. Atualizada, porque procuro discutir os assuntos do 

cotidiano. 

B7: Práticas. Como sou empresário e tenho meu escritório, vivencio com os alunos as 

necessidades do mercado. 

B8: Teóricas, Produtivas, Atualizadas e Criativas. Trago para as aulas exemplos do cotidiano, 

transmito com humor esses exemplos sempre voltados as ferramentas administrativas e com base 

em vários autores. 

B9: Práticas. Procuro aplicar o conteúdo transmitido em situações práticas, principalmente por ter 

vivência como profissional da área. 

B10: Produtivas, Atualizadas, Práticas, Criativas e Entusiasmantes. Procuro contextualizar os 

temas, envolver os alunos através de dinâmicas e outros instrumentos, diferentes aos da sala de 

aula. 

B11: Produtivas. Explanação do assunto e exercícios de fixação. 

B12: Atualizadas. Procuro trazer exemplos da vida prática e/ou de publicações. 

B13: Atualizadas. Busco avaliação bibliográfica constante, pesquiso e analiso o atual “estado da 

arte”  no meu campo docente. 

B14: Práticas. As aulas são voltadas para o mercado de trabalho e o que acontece no mundo 

profissional. 

B15: Entusiasmantes. Sempre foram. 

B16: Atualizadas. Aplicação das diversas teorias que envolvem o assunto às questões práticas 

cotidianas, especialmente a jurisprudência. 
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B17: Teóricas, Produtivas, Atualizadas, Práticas, Criativas e Entusiasmantes. Pela clareza de 

demonstração e aplicabilidade. 

B18: Teóricas, Atualizadas, Práticas (poucas). Algumas disciplinas ministradas são teóricas com 

pouco exercício prático, porém atualizadas com o mercado. 

B19: Teóricas, Produtivas e Atualizadas. Teórico da disciplina, do curso. Produtivas pelos alunos. 

Atualizadas pelo questionamento e debates travados em aula, interesse. 

B20: Produtivas, Atualizadas, Práticas, Criativas e Entusiasmantes. Conforme expliquei aplico 

estudos de caso, peço exemplos das profissões dos alunos, utilizo tanto empresas locais de 

pequeno porte quanto grandes multinacionais para exercícios criativo (resolva este problema) e 

sempre tento trazer matérias da semana ou dia (jornais e web). 

 

Os docentes como aparece no quadro acima, atribuíram várias características a suas 

aulas. Aulas “atualizadas” foi o termo mais citado, por 14 dos 20 sujeitos. Em seguida, 

apareceram 10 vezes o termo “produtivas” e 9 vezes “práticas”; 7 professores qualificaram 

suas aulas como “entusiasmantes”, e 6 docentes caracterizaram-nas como “teóricas”, 

enquanto o termo “criativas” foi citado 6 vezes. 

As justificativas concentraram-se em torno de três eixos: articulação dos conteúdos 

com o dia a dia; formação para o mercado; e interação professor-aluno. Ressaltando a questão 

da valorização do dia a dia, o sujeito B8 afirma que “trago para as aulas exemplos do 

cotidiano, transmito com humor esses exemplos sempre voltados às ferramentas 

administrativas, e com base em vários autores”. Há uma busca de articular teoria com casos 

que aparecem na mídia, por parte de vários professores. 

Em relação ao mercado, ponto mais destacado nas respostas dos professores, são 

elucidativas a afirmação de B7: “Como sou empresário e tenho meu escritório, vivencio com 

os alunos as necessidades do mercado” e B14: “As aulas são voltadas para o mercado de 
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trabalho e o que acontece no mundo profissional” . Um dos docentes (B17) avalia que suas 

aulas são teóricas, produtivas e atualizadas “Pela clareza de demonstração e aplicabilidade”.  

Cabe relatar, ainda, a afirmação do B20: “Conforme expliquei aplico estudos de caso, peço 

exemplos das profissões dos alunos, utilizo tanto empresas locais de pequeno porte quanto 

grandes multinacionais para exercícios criativos (resolva esse problema) e sempre tento trazer 

matérias da semana ou dia (jornais e web)”. 

Nota-se, nesta fala, um esforço de articular o conteúdo teórico com o contexto em 

que estão inseridos, e com as demandas do mercado. Outros professores falam da 

aplicabilidade da teoria, como algo mais imediato, que não exigiria reflexão. 

Destaco que a articulação das disciplinas com a realidade do mercado de trabalho 

implica uma apropriação dos conteúdos, que exige que a relação ensino-aprendizagem se 

concretize, a partir de mediações do professor que implicam mapear as necessidades dos 

alunos, suas dificuldades, e definir uma estratégia de ensino para que os alunos dominem os 

conteúdos ensinados. Nem sempre os bacharéis têm essa compreensão das implicações de 

suas práticas, como apontado nas observações (vide Apêndice C) das aulas do sujeito B16, 

que percebe que suas aulas são atualizadas, com a aplicação das teorias que envolvem os 

assuntos às questões práticas cotidianas. Mas, nas aulas, os alunos queixaram-se e 

demonstraram a percepção de que entendem que o professor acredita que já deveriam estar 

entendendo do assunto – indicando limitações na compreensão das aulas, na articulação 

teoria-prática, e a noção de que não podem contar com o docente para efetivar tal mediação. 

Há, neste caso, uma diferença marcante entre a percepção do professor e o que se percebe nas 

práticas de ensino.  

Outra questão que chamou a atenção foram as respostas nas quais ficou evidente a 

hegemonia da visão tradicional de ensino, de forma consciente, pelo bacharel docente. Na 
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contramão da postura majoritária expressa nas respostas, a ausência de reflexão aparece na 

fala de um professor, que qualifica suas aulas como produtivas, justificando “Explanação do 

assunto e exercícios de fixação.” 

Voltando a predominância das respostas que valorizam a atualização, pode-se inferir 

que estas respostas referem-se ao fazer e ao saber-fazer advindos de sua prática profissional, 

em virtude, principalmente, da crescente necessidade de sobrevivência profissional que 

consiste, ao final, na principal preocupação transmitida aos alunos, ou seja, aos futuros 

profissionais (PUENTES, AQUINO e QUILLICI NETO, 2009; TARDIF e LESSARD, 

2009). Essa preocupação com o mercado aparece em várias respostas ao longo do 

questionário. 

Não se questiona, no entanto, que a própria prática profissional é dinâmica, incide e 

modifica a teoria, e vice-versa. Do trato da teoria enquanto preparação para a prática, 

conforme alerta Franco (2009, p. 14), podem decorrer ações mecânicas e repetitivas, pois 

“Para a reprodução de um fazer, não se necessita da articulação teoria e prática, não se requer 

um sujeito pensante e reflexivo, exige-se apenas o refinamento do exercício da prática”. 

No quadro acima, a tônica das respostas parece ser esta, uma vez que os bacharéis 

docentes, em suas aulas, estão mais preocupados com a atualização do fazer que será 

transmitido aos alunos, em detrimento da compreensão das transformações desses fazeres ou 

das condições sócio-históricas que produzem essas transformações (FRANCO, 2009). 

Há um grupo significativo de professores (5 dos 20) que citam preocupações com 

“interação com os alunos” (B1), na intenção de fomentar “discussão”... “buscar a criatividade 

dos alunos”. (B4), questionamentos e debates travados em sala de aula (B19). São ilustrativas 

as falas dos sujeitos B10 “Procuro contextualizar os temas, envolver os alunos através de 

dinâmicas e outros instrumentos, diferentes aos da sala de aula”, e B4 “Sou suspeito de falar, 
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mas acredito que seja minha vocação dar aulas; procuro aliar teoria e prática com entusiasmo, 

trazendo discussões atuais para que a aula seja produtiva e desperte a criatividade dos alunos”.  

Apesar da visão de docência como vocação, expressa por este sujeito, nota-se que 

ele, como outros professores que responderam o questionário, procuram desenvolver 

ferramentas pedagógicas, como a articulação da teoria com as notícias do dia-a-dia, debates e 

uso de dinâmicas de grupo.  E, também, valorizam a interação com os alunos. 

Entretanto, nas falas, o foco central é o mercado, sem alusões à formação integral do 

estudante. Alguns poucos professores citaram que buscam desenvolver a criatividade nos 

alunos, manifestando a preocupação com o ensino como prática social e formação de sujeitos, 

para além da ótica instrumental de formação de profissionais. 

Tardif (2000, p. 13) afirma que “os conhecimentos profissionais são essencialmente 

pragmáticos, ou seja, são modelados e voltados para a solução de situações problemáticas 

concretas”, de modo a resolver problemas relacionados ao saber-fazer desse profissional. Pelo 

exposto acima notamos que os sujeitos, no exercício de sua docência, valorizam mais o saber-

fazer resultante de sua experiência enquanto profissional da área em que atua, do que o 

porquê e para quem fazer. 

E, tal postura parece ter alguma legitimidade entre os alunos já que, como será 

apresentado nos tópicos seguintes, os professores consideram que os alunos avaliariam suas 

aulas como boas ou ótimas, a partir do retorno que tem das aulas. Essa perspectiva é apontada 

por Mazzilli (2007, p. 4), que resgata que “os alunos são motivados mais pelo diploma e pelo 

‘saber-fazer’ na profissão que pelo querer compreender, pensar”. Segundo a autora, “esses são 

problemas significativos que interferem no processo ensino-aprendizagem”. 

Vale ressaltar o entrevistado B4, que afirma que “[...] o ‘autodidatismo’ se torna 

necessário e você aprende melhor quando ensina”. Ele parece superar a visão de ensino como 
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transmissão, pois o argumento acima parece relacionar-se à própria experiência do bacharel 

docente que quanto mais se repete uma ação, melhor essa ação é realizada. 

Assim, nota-se que a prática da docência, mesmo que focada principalmente na 

preparação para o mercado de trabalho, dá margem para reflexões importantes sobre a forma 

como os sujeitos se relacionam com o saber e com os alunos, desconstruindo suas práticas de 

ensino. 

 

Cuidados para planejar uma boa aula  

Ainda focando a atuação do professor em sala de aula, outra pergunta do 

questionário indagava: “Quais os cuidados que você toma para planejar uma boa aula?”. As 

respostas constam no quadro abaixo.  

Quadro 6 – Cuidados para planejar uma boa aula 

Quais os cuidados que você toma para planejar uma boa aula? 

B1: Domínio do tema; transversalidade; metodologia de ensino; tecnologia aplicada; interação e 

integração com os discentes. 

B2: Os cuidados mais importante que cerco para fazer uma bom planejamento são tempo disponível 

de aula, nível de conhecimento dos alunos, atualidades sobre o tema ministrado e transferir nas 

explicações exemplos claros e cotidianos. 

B3: Pesquisar de forma significativa o assunto a ser abordado, contextualizar o tema no presente 

momento e adequar conteúdo ao grupo e ao curso. 

B4: Procuro anteriormente disponibilizar o material em mídia; interdisciplinar a matéria com o 

mercado de trabalho; passar exercícios iniciais para feedback de como deve ser nivelada a turma. 

B5: Procuro passar conhecimento dos conceitos necessários não só para vida acadêmica, como 

também, para o exercício das atividades jurídicas e outras atividades profissionais. Procuro trabalhar 
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questões de concursos públicos. 

B6: Pesquiso os fundamentos bibliográficos e o cotidiano fazendo a analogia entre os conceitos e o 

mercado atual. 

B7: Penso sempre numa forma que complemente pra alguns e que inspire outros, baseando-me em 

fatos reais e atuais. 

B8: Transmitir o conteúdo com exemplos do dia-a-dia. 

B9: Pesquisa nos principais autores e na seqüência consulta a outros profissionais da área. 

B10: Pesquisa – conhecimento da clientela – contextualização do tema. 

B11: Planejar aulas – horário; tempo de explanação e exercícios de fixação. 

B12: Ler vários autores para diversificar as idéias sobre o tema. Montar roteiro de aula com material 

visual. Montar apostila sobre o tema com as principais idéias. No dia da aula repasso a matéria. 

B13: Conhecimento profundo da disciplina. Conhecimento prévio de conteúdo e da ementa. Análise 

bibliográfica. Elaboração de apostilas e sinopses para apresentação em sala. 

B14: Revisar o material didático; Acrescentar novos exemplos; Acompanhar as mudanças na 

legislação. 

B15: Conhecimento. 

B16: Elaboração do conteúdo programático com relação a relevância da atualidade e o contexto da 

disciplina quanto aos méritos a serem observados  na aplicação prática e teórica. 

B17: Ter como foco a aprendizagem discente e a aplicabilidade desses conhecimentos no cotidiano. 

Buscar maturidade de relacionamento aluno x professor. 

B18: Leitura e pesquisa dos assuntos a serem abordados através de livros e artigos (teoria e prática). 
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B19: Objetivar o mercado profissional, atualidades. 

B20: Estudar materiais atualizados sobre temas pertinentes; ler revistas, artigos e livros guardando 

os melhores para as aulas; fazer “link” com outras matérias. 

 

A partir do quadro acima, é possível verificar que a maior parte das respostas 

demonstra que a principal preocupação dos sujeitos em relação à preparação de uma boa aula 

diz respeito aos conteúdos ministrados: a atualização dos conteúdos temas, a 

contextualização, “interdisciplinar a matéria com o mercado de trabalho” (B4). Busca-se 

conteúdos para a vida acadêmica, mas também para o exercício das atividades profissionais. 

Das 20 respostas, 11 aludem exclusivamente ao domínio dos conteúdos, sendo ilustrativa a 

resposta de B5, cuja preocupação ao preparar as aulas é Conhecimento.  

Novamente, percebe-se que as preocupações expressas pelos sujeitos nem sempre se 

concretizam em sala de aula. No caso do tópico em questão, é ilustrativo o sujeito B4 que 

menciona a preocupação em passar exercícios iniciais para feedback de como deve ser 

nivelada a turma e, durante as aulas observadas, evidencia ao receber críticas dos alunos 

quanto à suas práticas respondendo aos alunos que precisam “correr atrás” e que “o que 

aprendem na faculdade não é suficiente para suprir as necessidades do mercado”, fugindo à 

questão colocada pelos alunos, que referia-se às dificuldades vivenciadas na sala, no processo 

de aprendizagem que implica a mediação deste docente.  

Das 9 respostas restantes, muitas articulam o conteúdo ao como ensinar. Nesse 

grupo, aparecem questões que vão desde a alusão à heterogeneidade das turmas até questões 

bastante específicas, como controle do tempo de aula ou confecção de material de apoio. 

Essas questões expressam-se nas respostas como “adequar conteúdo ao grupo e ao curso” 

(B3), “passar exercícios iniciais para feedback de como deve ser nivelada a turma” (B4). 
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Houve também várias respostas que indicaram preocupações com “metodologia de ensino” 

(B1), e outras questões mais específicas (tempo, exemplos claros, material didático).  

Duas respostas foram bastante interessantes se pensamos em Educação. “Penso 

sempre numa forma que complemente para alguns e que inspire outros, baseando-me em fatos 

reais atuais.” (B7), e pensam em “Ter como foco a aprendizagem discente e a aplicabilidade 

desses conhecimentos no cotidiano. Buscar maturidade de relacionamento aluno X professor." 

(B17). Essas respostas indicam a preocupação com o desenvolvimento dos educandos. 

Várias das questões citam preocupações instrumentais em relação à organização 

didático-pedagógica. Essas respostas confirmam o que indicam pesquisas sobre a docência na 

Educação Superior. Conforme Franco (2008, p. 28), “os saberes pedagógicos são, muitas 

vezes, compreendidos pelos docentes como sinônimos de saberes decorrentes do exercício 

repetitivo dos procedimentos metodológicos”. 

De certo modo, é possível inferir a partir das respostas dos sujeitos que a maior parte 

deles elenca como prioridades, na elaboração de suas aulas, a necessidade de atualização 

constante em relação aos conteúdos mais demandados pelo mercado de trabalho em 

detrimento do conhecimento da epistemologia da área do conhecimento suscitada pelas 

disciplinas a serem ensinadas, o que fomentaria uma formação mais reflexiva para os alunos. 

Se as respostas dos sujeitos indicaram a valorização da atualização dos conteúdos e 

articulação deles com questões midiáticas, a observação in loco dos sujeitos da pesquisa 

indicou que boa parte dos pesquisados ministra suas aulas através de apresentações de 

PowerPoint, apresentando os conteúdos das disciplinas de forma engessada e estática. 
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Percepção dos docentes da avaliação que os alunos têm das aulas 

 

Voltando ao questionário, outra pergunta buscou obter dados sobre a visão que os 

bacharéis docentes têm da percepção dos alunos em relação às aulas. Eles responderam à 

seguinte pergunta: “Como você considera que os alunos avaliariam sua aula? Ótima, boa, 

regular ou ruim? Por quê?”. As respostas foram transcritas no quadro abaixo. 

 

Quadro 7 – Como os professores consideram que os alunos avaliariam suas aulas 

Como você considera que os alunos avaliariam suas aulas? Ótima, Boa, Regular ou 

Ruim? Por quê? 

B1: Boa. Pelo fato de buscar o retorno permanentemente durante a aula. Desenvolvimento da 

percepção da docência. 

B2: Boa. Sempre busco um feedback dos alunos em relação às aulas, procuro atender às suas 

expectativas. Tive até hoje uma resposta positiva sobre as questões de conteúdo e conhecimento. 

B3: Boa. Principalmente por procurar uma dinâmica apropriada e em todos os casos ligar o 

assunto a prática. 

B4: Ótima. Busco manter um relacionamento amistoso, com incrementos práticos a teoria 

apresentada e normalmente recebo mais críticas produtivas e contentamento. 

B5: Boa. A aula é expositiva, pois o aluno precisa dominar conceitos básicos da ciência jurídica. 

São usados, a título elucidativo, casos atuais noticiados na mídia. 

B6: Ótima. Ilustro o conteúdo, procurando não deixar dúvidas, instigando o debate. 

B7: Ótima. Pela facilidade de comunicação que tenho. 

B8: Boa. Teoria requer atenção e paciência. 

B9: Boa. Tenho bom feedback dos alunos. 
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B10: Boa. Recebo retorno – avaliação dos alunos. 

B11: Ótima. Pelo retorno das provas e retorno das aulas. 

B12:Boa. Parte gosta parte não se liga. Consideram que é dada muita matéria. 

B13: Boa. Creio que na média entre ótima e regular eu considero “BOA” mas, na minha avaliação 

“MUITO BOA”. 

B14: Boa. Os alunos participam com interesse da aula e fazem vários questionamentos sobre o 

assunto tratado. 

B15: Ótima. Assim me falam. 

B16: Boa. Sempre procuro contextualizar a teoria e a prática. 

B17: Ótima. Pelo dinamismo da aula; pela aplicabilidade dos conteúdos; pela demonstração da 

importância da disciplina na formação do egresso. 

B18: Boa. Minha experiência e meus conhecimentos na área. 

B19: Boa. Sinto um retorno. 

B20: Ótima. Acredito que pela linguagem e por conta de tratá-los como profissionais de mercado 

e adultos. Aplico também conceitos (ou formato) de MBA com estudos de caso e muita interação 

e exemplos práticos. 

 

Há pouca oscilação entre as respostas dos sujeitos da pesquisa: eles consideram suas 

aulas, na visão dos alunos, boas ou ótimas. No entanto, os sujeitos justificam suas respostas 

de maneiras diferenciadas. As respostas organizam-se em torno de três eixos: 

feedback/retorno dos alunos; articulação teoria-prática; debate em sala, facilidade de 

comunicação.  
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As exceções ficam por conta das respostas dos sujeitos B7 e B12, que abordam as 

dificuldades da docência ao colocar que “Teoria requer atenção e paciência” e, também, 

“Parte gosta, parte não se liga. Consideram que é muita matéria”. Essas respostas podem estar 

indicando a tendência a responsabilizar os alunos pela aprendizagem de conteúdos, dos quais 

o professor é portador. Mas, também, apontam que o ato de ensinar envolve uma 

complexidade, e se considerarmos o perfil dos alunos que agora acessam a Educação 

Superior, essas respostas são bastante coerentes. A complexidade de ensinar nas IES pode ser 

melhor analisada pelas contribuições de Sguissardi (2000). 

Porém, a percepção da dificuldade não implica em criar estratégias para sua 

superação. No caso do sujeito B12, por exemplo, no questionário afirma que parte gosta das 

aulas, mas parte não se liga, aludindo ao desinteresse dos alunos em relação às aulas. Porém, 

nas observações das aulas, percebi nos dois momentos de observação deste sujeito que os 

alunos levantavam as mãos indicando dúvidas referentes à matéria, e o professor pedia para 

aguardar, mas não deu nenhum espaço para que os alunos expusessem suas dúvidas. No 

intervalo, os alunos informaram que desistiram de perguntar, o que indica que o desinteresse 

que o bacharel atribui aos alunos decorre de sua própria postura, fator que o sujeito nega ao 

atribuir a culpa aos alunos. Assim, nota-se a ausência do processo reflexivo que possibilitaria 

a desconstrução de suas práticas de ensino, que seria importante para a aprendizagem 

discente, conforme indicam os próprios alunos, em suas conversas com o pesquisador na 

observação.  

Outra dissonância aparece na fala do sujeito B4, que afirma crer que os alunos 

consideram sua aula ótima, justificando sua resposta ao afirmar que busca manter um 

relacionamento amistoso, com incrementos práticos e teoria apresentada. Este professor 

afirma que normalmente recebe mais críticas produtivas e contentamento, porém nas 
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observações (conforme relatado neste trabalho) o professor afirma que os alunos precisam 

correr atrás. 

Os entrevistados B5 e B8 justificam as aulas expositivas a partir da necessidade de 

compreensão dos conteúdos por parte dos alunos, vista por eles como necessária à 

aprendizagem, que parece ocorrer via transmissão de conteúdos. Conforme constam nas 

observações, eles se utilizam de uma metodologia bastante tradicional, na qual os alunos não 

parecem ser entendidos não como sujeitos da aprendizagem, mas depositários de um 

conhecimento, o qual os professores dominam. 

Aludindo também à metodologia tradicional, o sujeito B11 relata que o retorno por 

parte dos alunos em relação às suas aulas é percebido nas provas. A noção de que a prova é o 

momento de aferição da capacidade do professor e aluno contraria uma visão processual da 

aprendizagem, e tem sido uma constante na educação. Essa visão, dentre as várias limitações, 

coloca o foco do professor sobre o final da disciplina, e não sobre o processo de aprendizagem 

que ocorre ao longo do período letivo. Assim, a possibilidade de mudanças no modo e 

conteúdo do ensino fica bastante restrita, limitando a própria criatividade do professor, por 

estar desatento ao contexto em que a aprendizagem dos conteúdos ocorre. 

Criticando essa perspectiva, Mazzilli (2007, p. 9), aponta que: 

A avaliação do aluno, se concebida como um momento final de verificação 
de aprendizagem passa a ser um dos momentos mais difíceis do processo 
ensino-aprendizagem. É o momento em que vêm à tona todos os problemas 
que se fizerem presentes às aulas e que nem sempre foram trazidos à 
discussão. O professor cobra do aluno aquilo que acreditou ter transmitido e 
o aluno confronta aquilo que conseguiu “aprender”, do que lhe foi 
transmitido, com o que lhe está sendo pedido. O julgamento final, entretanto, 
compete sempre ao professor. 

Cabe ressaltar que essa perspectiva da prova como momento de avaliação do 

professor da aprendizagem dos alunos é citada por apenas um dos entrevistados, sendo que a 
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maioria das respostas aludiu o feedback/retorno, numa perspectiva mais processual. Se muitas 

respostas apontam para o retorno dos alunos, nenhuma cita que as aulas são boas por permitir 

uma melhor leitura de mundo, ou problematizar a realidade. O foco, ainda, parece ser o dos 

conteúdos da disciplina, que devem ser definidos com pouquíssima interlocução com o 

professor, a partir de uma grade estática e pouco integrada. 

 

Nível de satisfação dos docentes em relação às aulas 

 

Em relação a essa questão, apresentamos o quadro de respostas à pergunta: “Na 

maioria de suas aulas você se sente: Satisfeito, (In) Satisfeito, Profissional, Comprometido, 

Realizado?”. Em seguida, uma reflexão sobre os dados, que constam no Apêndice E. 

As respostas indicam que a maior parte dos entrevistados se sente satisfeito (11) e/ou 

realizado (10) e comprometido (8) em relação às aulas, o que denota que os sujeitos da 

pesquisa gostam de dar aulas. Esse dado pode relacionar-se com o fato de que os docentes 

apontam que seu ingresso na carreira ocorreu por “interesse profissional”. Esses dados 

indicam a disposição dos profissionais à docência.  

No entanto, essa disposição parece ser vista, pelos docentes, como vocação, mais que 

como profissionalidade, visto que, como apontado anteriormente, a maioria dos sujeitos 

afirmam ter outra ocupação principal, que fornece conhecimentos a serem transmitidos em 

sala de aula. O que as respostas evidenciam é que os bacharéis docentes, mesmo sentindo-se 

realizados com a docência, em sua maioria veem nela sua segunda profissão, que consiste 

basicamente em transmitir conhecimentos profissionais, técnicos. 

Se considerarmos essa questão no contexto de mercantilização crescente da 

Educação, que nas últimas décadas ocorreu de forma incisiva na Educação Superior e teve 

como consequência a expansão de vagas numa perspectiva do “ensino” e aligeiramento da 
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formação profissional, podemos melhor compreender a realização individual dos docentes no 

Ensino Superior ocorreu sem os devidos investimentos institucionais em formação 

pedagógica dos professores.  

Nesse sentido, é elucidativa a constatação de Boxus, Debry e Leclercq (1998 apud 

PIMENTA E ALMEIDA, 2011, p. 22), que afirmam que:  

Na sociedade contemporânea, o ensino de graduação encontra-se fortemente 
submetido à lógica do mercado e do consumo, configurando o que alguns 
autores denominam um processo de fast-foodização da universidade, cujas 
características são: uma imensa usina de produção onde os estudantes são 
considerados apenas como elos do sistema no qual a aprendizagem é rápida 
e ligeira, exigindo apenas o suficiente para se obter créditos e diplomas. 

Tal cenário de “fast-foodização” da Educação Superior, como já discutido, tem 

aporte na Legislação Educacional. A IES investigada organiza seus cursos a partir, também, 

de exigências legais e regulamentação do Estado. Tais exigências foram sendo flexibilizadas 

pelo MEC, que passou a focar sua intervenção em marcos regulatórios, especialmente, na 

avaliação que acaba por ranquear as instituições e, portanto, tornou-se o grande eixo a partir 

do qual as instituições organizam seus conteúdos disciplinares e preocupações pedagógicas. 

Essa mudança de orientação do Estado tem como marco legal a regulamentação da 

LDBEN, aprovada após décadas de debates, em torno especialmente de dois projetos que 

sintetizavam diferentes aspirações para a educação brasileira. Vencendo o projeto mais 

voltado aos interesses mercadológicos, que comprometem a visão de educação como dever do 

Estado, Maciel (2010, p. 130) aponta que a LDBEN “flexibiliza a criação de diferentes IES, 

comprometendo o padrão de qualidade – indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão 

– construído pelas forças contra-hegemônicas”.  

Citamos aqui a LDBEN por ser essa uma peça fundamental da reforma educacional 

que estava a alguns anos ocorrendo pela via de decretos e medidas, sob o comando do MEC. 
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É ilustrativa a alusão de Sguissardi (2000, p. 30), de que a Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação 

[...] é a verdadeira plataforma legal ou moldura jurídica em que se apoiará 
uma série de ações de reforma em grande medida identificadas com as 
recomendações dos organismos multilaterais já referidos, mas de há muito 
também defendidas por analistas e mentores nacionais da modernização do 
sistema de Educação Superior do país. 

Silva (2012, p. 126) aponta que, em 1997, o governo regulamentou o artigo 45 da 

LDBEN, que instituiu os graus de abrangência das IES, através do Decreto 2.207, substituído 

no mesmo ano pelo Decreto 2.306/97, estabelecendo distinções inéditas para o Ensino 

Superior brasileiro: IES públicas, IES privadas sem fins lucrativos e IES privadas com fins 

lucrativos – explicitando o que já indicava a LDBEN. No seu artigo 4o, o decreto estabelece 

que “Quanto à sua organização acadêmica, as instituições de ensino superior do Sistema 

Federal de Ensino classificam-se em: I – universidades; II – centros universitários; III – 

faculdades integradas; IV – faculdades; V – institutos superiores ou escolas superiores”.  

Neste cenário a Educação Superior foi sendo flexibilizada, daí decorrendo crescente 

diversificação das IES, com predominância das IES com fins lucrativos, cursos voltados ao 

ensino, de baixo custo de infraestrutura e, também, pedagógico.  

Se a própria instituição pouco se compromete com o desenvolvimento das aulas, é 

justificável que somente 8 dos docentes tenham afirmado se sentirem comprometidos em 

relação às suas aulas.  

Na contramão do que se coloca para o Ensino Superior de maneira global, tais 

sujeitos lançam sobre a docência um novo olhar, de modo a compreender essa atividade de 

forma diferenciada, o que permite uma desconstrução de sua prática de ensino, que assume 

um significado mais amplo, socialmente arraigado, contextualizado.  
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Nessa perspectiva, conforme Freire (1979): 

[...] somente um ser que é capaz de sair de seu contexto, de distanciar-se dele 
para ficar com ele, capaz de admirá-lo para objetivando-o, transformá-lo e 
transformando-o saber-se transformado por sua criação; um ser que é e está 
sendo no tempo [...] somente este é capaz, por tudo isso, de comprometer-se. 

O comprometimento, a partir do autor acima, indica uma postura consciente sobre 

sua própria condição, sobre suas limitações e sobre as possibilidades, que contribua para 

transformações e para ações voltadas a melhoria de grupos e, também, da própria sociedade. 

Buscando entender o fato desta postura ser minoritária, encontramos a reflexão de 

Frigotto (2010) que, retomando as contribuições de Kurz (1992) e aludindo à alienação dos 

sujeitos em relação a realidade – o que não é uma exclusividade da Educação – ressalta que  

os recursos humanos e materiais (força de trabalho, instrumentos, máquinas, 
matérias-primas) deixam de ser componentes do metabolismo entre os 
homens e a natureza, que servem para a satisfação das necessidades. Passam 
a servir, apenas, para a autorreflexão tautológica do dinheiro como “mais 
dinheiro”. (FRIGOTTO, 2010, p. 112). 

É essa a realidade a partir da qual a intervenção pedagógica deve se pautar: a do fato 

de que a formação de profissionais para o mundo do trabalho não pode definir-se 

exclusivamente por demandas do mercado, mas por demandas históricas, ligadas à própria 

conformação do mundo do trabalho e as contradições a ela inerentes, viabilizando a 

humanização dos sujeitos, e sendo, portanto, humanizadora. 

 

Satisfação em relação à carreira docente 

 

Buscando compreender como os docentes avaliam sua carreira, o que acreditamos 

ser fator que incide sobre a prática docente, indagamos aos sujeitos: “Você se considera na 

carreira de docente como professor universitário: Realizado? Plenamente realizado? 
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Satisfeito? Insatisfeito? Totalmente satisfeito? Satisfeito, mas mal remunerado?”. As respostas 

foram organizadas no quadro abaixo, que consta no Apêndice F. 

Nenhum bacharel docente pesquisado se encontra insatisfeito ou totalmente 

insatisfeito com sua profissão, enquanto docente no Ensino Superior. Em contrapartida, 40% 

dos entrevistados afirmam estarem satisfeitos, mas mal remunerados no exercício da 

docência. Se considerarmos que um dos professores afirmou estar realizado, mas que “quero 

melhores salários, dai estarei plenamente realizado”, a citação de questões salariais foi 

colocada por 45% dos sujeitos. 

Esse sujeito (B20), durante a observação participante declarou que ama dar aulas e 

sente-se realizado com isso. Mas afirma que não pode largar sua profissão para se dedicar a 

docência, devido aos baixos salários. 

Essa questão salarial também interfere na forma como os docentes constroem sua 

identidade e profissionalidade, a qual passa por questões sociais, culturais, econômicas. 

Conforme Pimenta (1998, p. 58): 

uma identidade profissional se constrói a partir da significação social da 
profissão [...] também pelo significado que cada professor, enquanto ator e 
autor confere à atividade docente no seu cotidiano, a partir de seus valores, 
de seu modo de situar-se no mundo, de sua história de vida [...].  

Como a pergunta refere-se à carreira docente, é valido citar que nenhum dos 

professores referiu-se à instabilidade comum a esse trabalho. Talvez porque nos referidos 

cursos haja crescente demanda por professores universitários, pela expansão de vagas e 

demanda de profissionais qualificados. 

No Ensino Superior, a atribuição de aulas é semestral, e muitos dos professores são 

contratados por hora-aula, não havendo também uma política de encarreiramento nas IES, o 
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que inviabiliza uma estabilidade na profissão. Esse é um fator que marca a experiência 

profissional dos bacharéis docentes, mas que não apareceu nas respostas, apesar de 

constantemente citado entre os professores. 

 

Sugestões para a melhoria da prática docente no curso 

Buscando compreender como os docentes bacharéis percebem possibilidades de 

melhorias para suas práticas de ensino, o questionário abordou a seguinte questão: “Qual sua 

sugestão para a melhoria da prática docente para este curso?” As respostas constam no quadro 

abaixo, e são analisadas na seqüência. 

Quadro 8 – Sugestões para a melhoria da prática docente no curso 

Qual sua sugestão para a melhoria da prática docente para este curso? 

B1: Aulas cada vez mais dinâmicas; Práticas Inovadoras; Maior interação com os alunos; Uso 

de ferramentas tecnológicas de ponta; infra estrutura adequada. 

B2: Uma sugestão seria discussões periódicas entre os docentes para compartilhamento de 

melhores práticas e experiências. 

B3: Não me ocorre no momento nenhuma sugestão. 

B4: A minha sugestão seria melhor remuneração para que a docência seja valorizada e que o 

docente seja entusiasmado a seguir carreira acadêmica. 

B5: Incentivo no aprimoramento profissional e na realização depesquisas científicas. Essas 

medidas capacitariam ainda mais os professores. 

B6: O docente, além do conhecimento pedagógico, necessita do conhecimento prático da 

disciplina que se dispõe.  

B7: Tornar ele mais prático. 

B8: Equipamentos disponíveis em todas as aulas como: data show, internet e áudio-visual. 
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B9: Treinamentos pedagógicos; reciclagem de conteúdo mesmo que entre docentes. 

B10: Um investimento no ensino de idiomas espanhol. 

B11: Mais laboratórios e aulas práticas. 

B12: Com melhor remuneração o professor poderia se dedicar mais a pesquisa e elaboração 

das aulas. Poderia se dedicar de forma plena a docência. Treinamento na área pedagógica. 

B13: Revisão / Atualização da grade curricular. 

B14: Carga horária melhor distribuída, em especial entre as disciplinas “teóricas” e as práticas. 

B15: Aumentar o conhecimento. 

B16: Não respondeu. 

B17: Capacitação uniforme na prática docente. 

B18: Curso de capacitação pedagógica e acompanhamento. Entendo que deveria unir a 

experiência profissional com uma base pedagógica. 

B19: O principal: comprometimento com que está ou pretende fazer. 

B20: Investir nos professores com cursos de especialização; melhorar salários e estrutura; 

cobrar mais “unidade” dos cursos (ser + interdisciplinar); melhorar as salas de informática e 

computadores. 

 

A partir deste tópico emergiram várias contribuições. Apesar dos professores 

declararem-se satisfeitos, com aulas ótimas ou boas, 18 dos 20 professores apresentaram 

sugestões para a melhoria dos cursos. E, como sugestão mais citada, apareceu à formação 

pedagógica, criação de espaços de troca e debate entre os professores (6 alusões à questão). 

Em seguida, aparecem alusões à melhoria da infraestrutura dos cursos (4), alteração da grade 

curricular (3), e melhor remuneração (3), pesquisa (2), incentivo ao aprimoramento 

profissional (2), e alusões a questões de aulas (mais dinâmicas, maior interação com os 

alunos, etc.) e mais prática (2 cada). 
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Considerando que em outras questões a questão pedagógica foi secundarizada, é 

interessante perceber que 30% dos sujeitos sugeriram formação pedagógica e espaços de 

interação entre os professores, como explicita o sujeito B2: “Uma sugestão seria discussões 

periódicas entre os docentes para compartilhamento de melhores práticas e experiências.” 

Percebe-se que o gosto pela docência vai além, também, da transmissão dos 

conhecimentos. Em relação à transmissão, há preocupação com laboratórios e infraestrutura, 

mas, para, além disso, os docentes sugerem investimento em sua formação, com cursos de 

língua, especialização e pesquisa.  

Quanto à remuneração, o sujeito B4 expressa que “A minha sugestão seria melhor 

remuneração para que a docência seja valorizada e que o docente seja entusiasmado a seguir 

carreira acadêmica.”, e o B12 afirma “Com melhor remuneração o professor poderia se 

dedicar mais a pesquisa e elaboração das aulas. Poderia se dedicar de forma plena a docência. 

Treinamento na área pedagógica”. Essas falas expressam a associação que os sujeitos fazem 

entre uma melhor remuneração e maior dedicação à docência, como profissão. Esse fator deve 

estar associado à necessidade de ter outra profissão como principal, o que dificulta uma maior 

dedicação à qualificação como docente. 

Nessa questão, os sujeitos demonstram que não desconsideram o enriquecimento que 

advém de espaços coletivos, melhor infraestrutura, pesquisa, treinamento pedagógico. Porém, 

ressaltamos que, por parte de alguns docentes, a sugestão volta-se a aspectos bastante 

imediatos e individuais, como se a responsabilidade pelas práticas de ensino fossem 

exclusivamente do professor, independente do contexto. É o caso do sujeito B19, que aponta 

que “O principal: comprometimento com que está ou pretende fazer”, e B15, que fala em 

“Aumentar o conhecimento”.  
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Também, o sujeito B7 apontou como melhoria do curso “Tornar ele mais prático”, 

aludindo novamente à hegemonia do mercado – justamente na observação de aulas deste 

docente, era visível a dificuldade dos alunos de apreensão dos conteúdos teóricos 

(matemática) e, em outra resposta ao questionário, ele afirmou que a pedagogia “alinharia 

melhor as diferenças” e “ajudaria na organização em sala de aula”, o que indica que há outras 

dificuldades e pontos a melhorar, para além do citado pelo sujeito em questão.  

Apesar da manutenção dessa lógica, várias sugestões voltadas a questões coletivas e 

institucionais emergiram, demonstrando por parte dos sujeitos o entendimento do curso como 

espaço coletivo, que tem responsabilidade sobre a formação dos alunos, e que pode melhorar 

a partir de sugestões que, a partir do fazer diário, os docentes conseguiram vislumbrar. 

No capitulo 1, busquei apontar que formação pedagógica implica em construir a 

docência como prática social emancipatória, e o docente como sujeito que, pela prática, 

desconstrói suas visões e concepções, tendo como referência as contribuições das Ciências da 

Educação. Tais contribuições envolvem repensar não só a atuação em sala de aula, mas os 

aspectos gerais relacionados ao processo de ensino-aprendizagem, como currículo, 

infraestrutura, pesquisa, etc. Assim os professores mencionam “formação pedagógica” e 

outros aspectos que, nas Ciências da Educação, também envolvem o “pedagógico”. 

As sugestões foram registradas e, como o restante da pesquisa, serão repassadas às 

coordenações dos cursos. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A presente pesquisa buscou investigar como os bacharéis docentes desconstroem 

suas práticas de ensino, considerando que muitos não têm formação pedagógica e iniciam 

suas práticas docentes com os conhecimentos disciplinares e experienciais (modelos prévios 

adquiridos ao longo da vida discente), mas sem os conhecimentos pedagógicos. 

O estudo tomou como base as respostas de 20 bacharéis docentes de uma instituição 

privada de Ensino Superior a um questionário sobre a temática, e a observação de aulas destes 

sujeitos. Percebeu-se que, em sua maioria, esses docentes veem como determinante para sua 

atuação em sala de aula um bom conhecimento técnico, e uma experiência rica no mercado de 

trabalho. A docência far-se-ia mediante a transmissão desses conhecimentos técnicos. 

Indiretamente, se esse for o ponto central da docência, a capacitação dos sujeitos para o 

mundo de trabalho é o foco dos professores – e, nos questionários, pouco se falou na 

problematização dos saberes a partir da prática ou da realidade de trabalho, a partir dos 

saberes. 

Pouco se problematizou a própria instituição enquanto espaço de formação, e os 

alunos enquanto sujeitos da aprendizagem, não só da profissão, mas de uma postura ético-

política diante da realidade.  

Esta parece ser a visão dos professores sobre o ensino da graduação: um espaço de 

transmissão de conhecimentos, para inserção no mercado, e exercício da prática, tão 

valorizada pelos bacharéis docentes. 

Se há grande valorização dos saberes técnicos, o mesmo não ocorre com os 

pedagógicos. A maioria dos professores não os considera centrais à sua carreira docente, 

alguns não acham necessário porque “sabem lidar com pessoas”, “têm paciência” ou 
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“gostam” ou tem “dom para ensinar”. Assim, a própria docência, para esses bacharéis, parece 

ser ignorada em sua profissionalidade, que envolveria saberes específicos e valorização 

cultural. Prevalece, ao contrário, a lógica historicamente dominante de quem sabe fazer, sabe 

ensinar. 

Essa concepção baseia-se na histórica premissa construída para o trabalho do 

professor, materializada na ideia de que a função docente resume-se em ensinar um corpo de 

conhecimentos estabelecidos e legitimados pela ciência e cultura, especialmente pelo valor 

intrínseco que os mesmos representam.  

Os docentes seriam eruditos, sobre quem cairia a responsabilidade da boa aula, cujas 

palavras chave seriam conhecimento e mercado. Partindo desse pressuposto e tomando como 

referência os conhecimentos da profissão, os professores afirmam, via de regra, terem 

adentrado à profissão por “interesse profissional” – e parecem permanecer com tal interesse, 

visto que o maior tempo de profissão relacionou-se, na pesquisa, com maior especialização 

em termos de mestrado e doutorado.  

Porém, a maior especialização não coincidiu com a aquisição de conhecimentos 

pedagógicos. Na ótica dos professores, tais conhecimentos incrementariam as práticas de 

ensino. A pedagogia é vista na ótica instrumental de “organização do tempo”, “chamar a 

atenção dos alunos”, “nivelar as turmas”. E, quando não têm acesso a ela, com o tempo tais 

conhecimentos deixam de ser essenciais, porque a prática acaba sendo o espaço em que os 

docentes forjam seus conhecimentos acerca do ensinar. 

Afirmam estarem “satisfeitos” e “realizados” com a docência, e consideram que os 

alunos avaliariam suas aulas como “boas” ou “ótimas”. Qual docência? Docência como 
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transmissão de conhecimentos, não como problematização, contextualização dos mesmos. 

Não como formação humana ética, técnica, política, social. 

Apesar de satisfeitos, pautados por uma concepção de transmissão de saberes, por 

várias vezes apontam que uma melhor remuneração faria com que se sentissem mais 

valorizados, pudessem investir em pesquisa e na preparação para a docência. A remuneração e 

as condições de trabalho aparecem, então, como vilãs para a qualificação e dedicação à 

docência. E, indiretamente, aludem à carreira ao apontar que se sentiriam mais valorizados e 

satisfeitos com melhor remuneração, e quando afirmam ter interesse pela pesquisa. 

A precariedade do regime de trabalho desses professores é fator que incide sobre sua 

prática docente, pois sendo horistas tem que dedicar-se à profissão em que foram formados, 

que acaba tornando-se muitas vezes a principal – dedicação que é valorizada em sala de aula, 

já que esta é vista como lugar de transmissão e não de produção de conhecimento.  

No já referido documento do ANDES-SN, “Reforma Universitária: quais os 

interesses envolvidos?”, em 2009, a entidade apontava que a legislação atual exige o mínimo 

de um terço dos docentes das universidades com mestrado/doutorado e contratação em tempo 

integral, admitindo-se até 20 horas de atividades em sala de aula. Muitos dos professores com 

contratação integral acabam voltados a tarefas burocráticas, o que implica estarem na 

instituição sem, no entanto, dedicarem-se à qualificação da docência. E, como aponta o 

documento, muitas propostas em andamento sugerem a diminuição da proporção de 

contratados em tempo integral, aumentando a contratação em tempo parcial ou por hora-aula, 

o que ainda não está regulamentado, apesar de ser uma realidade nas instituições privadas.  

Se essa é a lógica dominante e incentivada pela atuação do Estado, via MEC, 

energias emancipatórias emergem, diante do desafio da docência. No caso dos sujeitos 

investigados, eles relatam iniciativas no sentido de apropriação dos saberes pedagógicos. Um 
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dos docentes afirmou ter procurado uma pós-graduação nessa área, outro disse ter tido contato 

com os saberes pedagógicos no mestrado, e um terceiro afirmou que a instituição onde 

trabalhava investiu na formação pedagógica de seus profissionais, suprindo uma necessidade 

que o professor apresentava. Tais indicações apontam para energias emancipatórias, mesmo 

em tempo de forte incidência das energias regulatórias.   

Estas iniciativas demonstram que há espaço - espaço concretamente criado na 

vivência desses sujeitos de sua profissionalidade docente – para refletir sobre suas práticas, 

desconstruí-las, a partir de novos saberes, da articulação teoria-prática, ao invés da tão 

propagada prática, apontada pela maioria como solução para qualquer problema dos alunos. 

E, neste campo das possibilidades, é possível discutir com esses professores que o 

pedagógico é mais amplo que organizar a aula, que incide sobre a aula, mas analisando os 

determinantes sócio-culturais dessa aula, os currículos, a infraestrutura do curso, a 

remuneração e tantas outras questões que os próprios docentes trouxeram, na questão 

referente às sugestões para melhoria do curso.  

É preciso construir um novo olhar sobre o pedagógico, construção que envolve um 

investimento dos cursos e IES, mas também envolve políticas mais amplas, como a 

reconfiguração dos currículos dos mestrados e doutorados. A mudança da legislação é outro 

aspecto fundamental, porque implicaria na regulamentação e exigência de formação 

pedagógica aos bacharéis docentes.  

Todos estes processos estariam ligados à desconstrução das práticas de ensino, que 

deixaria de ocorrer por conta e risco dos docentes, numa construção individual e fragmentada, 

para configurar-se como parte de um esforço instituído, social, de reconfiguração da docência. 

Tal reconfiguração possibilitará aos docentes, talvez, uma valorização dos saberes 

pedagógicos em sua prática, articulando demandas latentes em torno de um instrumental 
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teórico, que permita a relação dos professores com as teorias da educação, com vistas à 

qualificação de sua prática, como educadores. 

Na pesquisa, a valorização dos saberes pedagógicos aparece, mesmo com as 

limitações, por parte dos bacharéis, em relação ao conceito do que seriam tais saberes. E, no 

sentido de ressignificá-las, esforço perceptível na fala do sujeito B12, quando avalia que a 

formação pedagógica “No inicio fez falta”, mas que depois “fui aprendendo”, o que indica o 

esforço do docente em reconfigurar seus saberes com vista a qualificar suas práticas de 

ensino. 

Da mesma forma, o sujeito B18 reconhece suas limitações em relação aos saberes 

pedagógicos (quadro 4), assumindo que falta base e prática pedagógica para uma melhora 

contínua das aulas e, ao constatar essa limitação, aceitando sua condição de incompleto e 

inacabado. Neste quadro, outros sujeitos, como B2 e B5, também reconhecem tal limitação. A 

partir da percepção de alguns sujeitos da pesquisa, acredito que é possível ao bacharel docente 

desconstruir sua prática docente, através da reflexão em torno da mesma, de modo a construir 

uma identidade profissional, a partir do deslizamento do sentido de ser professor, enquanto 

um técnico que sabe fazer, ressignificando e reconstruindo o significado de ser professor 

enquanto sujeito histórico e social. 

Mesmo os professores que não tiveram tal formação indicam saídas coletivas para 

melhorar seus cursos, sendo recorrente a menção a espaços coletivos, trocas entre os 

professores. Outro fator que foi recorrente, como melhoria dos cursos, é o investimento 

institucional, tanto de infraestrutura quanto de capacitação docente, inclusive citando a 

pesquisa como incremento dos cursos. 

Como contribuição do pesquisador, esta pesquisa pode subsidiar, também, ações 

institucionais que propiciem maior reflexão por parte dos docentes, como subsídio as práticas 
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educativas globais, que melhor posicionem os alunos nessa sociedade globalizada e nesse 

mercado competitivo, instável e complexo. E, para além de sua posição no mercado, que os 

instrumentalizem para viver na sociedade. 
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APÊNDICES 

APÊNDICE A – Roteiro de entrevista - sujeitos da pesquisa 
 
 

1. Sua idade? ______ anos. 
 
Seu nível de formação? 

a) Graduação: _____________________________________________________ 
b) Pós-Graduação: _________________________________________________ 
c) Mestrado:  _____________________________________________________ 

 
Tempo de exercício na docência universitária?  ____ anos 
 
Seu campo de atuação profissional? _________________________________________ 
 
2. Que motivos o levaram a docência? 

(      ) Complementação de renda 
(      ) Oportunidade Profissional 
(      ) Interesse profissional 
(      ) Falta de empregabilidade no campo de formação inicial 
 
3. Quais os cuidados que você toma para planejar uma boa aula? 

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
4. Como você considera que os alunos avaliariam suas aulas: 

 
(      ) Ótima     (      ) Regular 
(      ) Boa     (      ) Ruim 
 
Por quê? 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
5. Em sua opinião suas aulas são: 

 
(      ) Monótonas       (      ) Práticas 
(      ) Teóricas     (      ) Criativas 
(      ) Produtivas    (      ) Entusiasmantes 
(      ) Atualizadas 
 
Justifique: 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
 



 106

6. Na maioria de suas aulas você se sente: 
 
(      ) Satisfeito     (      ) Comprometido 
(      ) (in) Satisfeito                (      ) Realizado 
(      ) Profissional 
 
7. Você considera sua prática profissional como elemento essencial para uma boa docência? 

Justifique. 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
8. Você se considera na carreira de docente como professor universitário: 

 
(      ) Realizado     (      ) Insatisfeito 
(      ) Plenamente realizado               (      ) Totalmente insatisfeito 
(      ) Satisfeito     (      ) Satisfeito, mas mal remunerado 
 
9. Em sua opinião a falta de formação pedagógica atrapalha sua carreira docente? Por quê? 

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

 
10. Qual sua sugestão para a melhoria da prática docente para este curso? 

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

 
 

 
 

 

 

 

 



 

APÊNDICE B – Termo de consentimento livre 
 

 
 
TÍTULO: A DESCONSTRUÇÃO DAS PRÁTICAS DE ENSINO DOS BACHARÉIS 
DOCENTES 
 
Orientadora: Profª Drª Maria Amélia do Rosário Santoro Franco 
000.000.000-00 – Fone para contato: (11) 0000
 
Pesquisador: Marcos Machado 
contato: (13) 0000-0000 
 
Estou cursando o Programa de Pós
Universidade Católica de Santos, tendo como objeto de pesquisa, as práticas de ensino dos 
bacharéis docentes. 
O projeto tem por objetivo geral, investigar que, não só a formação acadêmica influência no 
sucesso do ensino, posto que, a prática docente se constrói através da
teorias quanto do próprio ato de ensinar. 
Analiso enquanto objetivo específico, a prática dos bacharéis docentes de modo a identificar 
as dificuldades desses profissionais frente aos alunos de bacharelado.
Para a conclusão deste trabalho, necessito da participação dos alunos concluintes através da 
aplicação de questionários, sem, no entanto, identificar as respostas e informações prestadas 
pelos mesmos, garantindo-se o anonimato. 
Cabe ressaltar que, em qualquer etapa da entrevista o
direito de interrompê-la e desistir de sua realização e, que, sua participação, não acarretará 
nenhum tipo de despesa financeira.
 
 
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE 
 
Eu, _____________________________, RG/CPF_____________
abaixo assinado, concordo em participar do estudo A DESCONSTRUÇÃO DAS PRÁTICAS 
DE ENSINO DOS BACHARÉIS DOCENTES, como sujeito. Fui devidamente informado e 
esclarecido pelo pesquisador Marcos Machado sobre a pesquisa, os procedimentos
envolvidos, assim como os possíveis riscos e benefícios decorrentes de minha participação. 
Foi-me garantido que posso retirar meu consentimento a qualquer momento, sem que isto leve 
a qualquer penalidade ou interrupção de meu acompanhamento/assistênc
 
                                      _____________________, ____  de ______________ de ________.
 
 
__________________________________              _________________________________
                       Nome do sujeito                                                            Assinatura
 
                                         _________________________________________
                                                   

Termo de consentimento livre – sujeitos da pesquisa

TÍTULO: A DESCONSTRUÇÃO DAS PRÁTICAS DE ENSINO DOS BACHARÉIS 

Profª Drª Maria Amélia do Rosário Santoro Franco – 
Fone para contato: (11) 0000-0000 

Marcos Machado – RG. 00.000.000 – CPF 000.000

Estou cursando o Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu – Mestrado em Educação 
ólica de Santos, tendo como objeto de pesquisa, as práticas de ensino dos 

O projeto tem por objetivo geral, investigar que, não só a formação acadêmica influência no 
sucesso do ensino, posto que, a prática docente se constrói através da
teorias quanto do próprio ato de ensinar.  
Analiso enquanto objetivo específico, a prática dos bacharéis docentes de modo a identificar 
as dificuldades desses profissionais frente aos alunos de bacharelado. 

balho, necessito da participação dos alunos concluintes através da 
aplicação de questionários, sem, no entanto, identificar as respostas e informações prestadas 

se o anonimato.  
Cabe ressaltar que, em qualquer etapa da entrevista ou questionário, o sujeito se reserva o 

la e desistir de sua realização e, que, sua participação, não acarretará 
nenhum tipo de despesa financeira. 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE  

Eu, _____________________________, RG/CPF_______________/__________________,
abaixo assinado, concordo em participar do estudo A DESCONSTRUÇÃO DAS PRÁTICAS 
DE ENSINO DOS BACHARÉIS DOCENTES, como sujeito. Fui devidamente informado e 
esclarecido pelo pesquisador Marcos Machado sobre a pesquisa, os procedimentos
envolvidos, assim como os possíveis riscos e benefícios decorrentes de minha participação. 

me garantido que posso retirar meu consentimento a qualquer momento, sem que isto leve 
a qualquer penalidade ou interrupção de meu acompanhamento/assistênc

_____________________, ____  de ______________ de ________.

__________________________________              _________________________________
Nome do sujeito                                                            Assinatura

_________________________________________
                                                   Marcos Machado - Pesquisador 
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sujeitos da pesquisa 

TÍTULO: A DESCONSTRUÇÃO DAS PRÁTICAS DE ENSINO DOS BACHARÉIS 

 RG. 0.000.00 – CPF. 

000.000-00 – Fone para 

Mestrado em Educação – na 
ólica de Santos, tendo como objeto de pesquisa, as práticas de ensino dos 

O projeto tem por objetivo geral, investigar que, não só a formação acadêmica influência no 
sucesso do ensino, posto que, a prática docente se constrói através da reflexão, tanto sobre 

Analiso enquanto objetivo específico, a prática dos bacharéis docentes de modo a identificar 

balho, necessito da participação dos alunos concluintes através da 
aplicação de questionários, sem, no entanto, identificar as respostas e informações prestadas 

u questionário, o sujeito se reserva o 
la e desistir de sua realização e, que, sua participação, não acarretará 

__/__________________, 
abaixo assinado, concordo em participar do estudo A DESCONSTRUÇÃO DAS PRÁTICAS 
DE ENSINO DOS BACHARÉIS DOCENTES, como sujeito. Fui devidamente informado e 
esclarecido pelo pesquisador Marcos Machado sobre a pesquisa, os procedimentos nela 
envolvidos, assim como os possíveis riscos e benefícios decorrentes de minha participação. 

me garantido que posso retirar meu consentimento a qualquer momento, sem que isto leve 
a qualquer penalidade ou interrupção de meu acompanhamento/assistência/tratamento. 

_____________________, ____  de ______________ de ________. 

__________________________________              _________________________________ 
Nome do sujeito                                                            Assinatura 

_________________________________________ 
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APÊNDICE C – Observação das aulas – sujeitos da pesquisa 

 

Professor B3 
Dia 04/04/2011 Curso: Sistemas de Informação 
Disciplina: Arquitetura de Computadores 
Observações: 
 
Utilização de Power Point 
Aula expositiva 
Fala baixo 
Não apresenta segurança na disciplina ministrada, principalmente quando questionado pelos 
alunos. 
Percebo certa desatenção por parte dos alunos, devido a quantidade de teoria 
Dia 12/04/2011 Curso: Sistemas de Informação 
Disciplina: Sistemas Operacionais 
Observações: 
 
Novamente utilizou o Power Point para apresentação do conteúdo a ser ministrado no dia. 
Aula totalmente expositiva nesse dia. 
Apresentou as mesmas fragilidades da aula anterior. 
 

Professor B17 
Dia 05/04/2011 Curso: Sistemas de Informação 
Disciplina: Laboratório de Informática 
Observações: 
 
Aplica os conceitos na lousa, através de tópicos. 
Tem boa entonação de voz. 
Valoriza aspectos práticos durante a aula realizando dinâmicas com os alunos referentes a 
condições do dia a dia na vida do futuro profissional. 
Interage bem com a turma. 
Dia 11/04/2011 Curso: Sistemas de Informação 
Disciplina: Auditoria de Sistemas 
Observações: 
 
Mesma prática da aula ministrada na outra disciplina. 
 

Professor B5 
Dia 18/04/2011 Curso: Sistemas de Informação 
Disciplina: Ética e Legislação 
Observações: 
 
Entonação de voz boa. 
Boa interação com os alunos. 
Demonstra conhecimento (aspectos técnicos) 
Relaciona aspectos práticos com base em sua experiência profissional 
Dia 25/04/2011 Curso: Sistemas de Informação 
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Disciplina: Ética e Legislação 
Observações: 
 
Promoveu um estudo de caso. 
Discussão do texto em grupo. 
Aliou bem a teoria/prática. 
Relaciona aspectos práticos com base em sua experiência profissional 
 

Professor B11 
Dia 19/04/2011 Curso: Sistemas de Informação 
Disciplina: Redes de Computadores I 
Observações: 
 
Utiliza Power Point em suas aulas (teoria) 
Boa entonação de voz 
Demonstra domínio do conteúdo ministrado 
Aparenta não gostar de ser questionado – (não dá muita atenção quando o aluno faz algum 
comentário) 
Dia 27/04/2011 Curso: Sistemas de Informação 
Disciplina: Tópicos Avançados em Programação 
Observação: 
 
Novamente usou de Power Point para ministrar o conteúdo. 
Postura autoritária, mesma demonstrada na aula anterior. 
Nessa disciplina não domina tão bem o conteúdo ministrado. 
 

Professor B9 
Dia 02/05/2011 Curso: Sistemas de Informação 
Disciplina: Análise e Projetos de Sistemas em Processamento de Dados I 
Observações: 
 
Antes de iniciar a aula, já dentro da sala de aula, percebi que o professor estava atualizando o 
material a ser ministrado – slides em Power Point. 
Tem boa interação com os alunos 
Demonstra preocupação em apresentar aspectos práticos 
Não alia bem a teoria com a prática, pois dá maior ênfase aos aspectos práticos do dia a dia. 
Dia 03/05/2011 Curso: Sistemas de Informação 
Disciplina: Projeto Orientado a Objeto 
Observações: 
 
Novamente o professor se encontrava atualizando o material antes de iniciar sua aula. 
Nesses dois dias de observação, percebi que aplica exercícios de fixação. 
 

Professor B13 
Dia 09/05/2011 Curso: Sistemas de Informação 
Disciplina: Economia e Finanças 
Observações: 
 
Aula expositiva 
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Entonação de voz baixa 
Dia 16/05/2011 
Professor: B12 Curso: Sistemas de Informação 
Disciplina: Economia e Finanças 
Observações: 
 
Aula expositiva novamente. 
 

Professor B6 
Dia: 10/05/2011 Curso: Administração de Empresas 
Disciplina: Gestão Estratégica de Pessoas 
Observações: 
 
Boa entonação de voz 
Aula expositiva 
Professor procura interagir com os alunos questionando os mesmos. Da maneira que pratica, 
acaba não produzindo resultados satisfatórios. 
Utiliza lousa e giz 
Relaciona aspectos práticos com base em sua experiência profissional 
Dia:17/05/2011 Curso: Administração de Empresas 
Disciplina: Gestão Estratégica de Pessoas 
Observações: 
 
Aplicou exercícios com o objetivo de obter um feedback do que os alunos aprenderam da 
aula anterior. 
Utilizou case para discussão em sala de aula, porém o professor centraliza tudo nele, 
tornando uma prática expositiva. 
Relaciona aspectos práticos com base em sua experiência profissional 
 

Professor B20 
Dia: 24/05/2011 Curso: Sistemas de Informação 
Disciplina: Sistemas de Informações Gerenciais 
Observações: 
 
Boa entonação de Voz 
Utiliza lousa e giz 
Aplica cases e realiza discussões 
Vários exemplos do cotidiano são apontados em sua aula, porém tendenciosos a marketing. 
Professor faz questão de frisar aos alunos que seu “forte” é o marketing e não sistemas de 
informação. 
Dia: 25/05/2011 Curso: Administração de Empresas 
Disciplina: Marketing  
Observações: 
 
Domina o conteúdo 
Interage bem com os alunos 
Relaciona aspectos práticos com base em sua experiência profissional 
 

Professor B4 
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Dia: 06/04/2011 Curso: Sistemas de Informação 
Disciplina: Redes de Computadores II 
Observações: 
 
Boa entonação 
Caligrafia na lousa – horrível. Aliás, lousa péssima. 
Bastante prático. 
Dá ênfase sempre dando exemplos de seu local de trabalho. 
Dia: 07/04/2011 Curso: Sistemas de Informação 
Disciplina: Gerência de Redes 
Observações: 
 
Não alia a teoria/prática. 
Alunos questionaram a didática. Professor respondeu que precisam correr atrás; se atualizar; 
enfatizou que o que aprendem na faculdade não é suficiente para suprir as necessidades do 
mercado de trabalho. 
Nessa aula utilizou o Power point 
 

Professor B10 
Dia: 13/06/2011 Curso: Sistemas de Informação 
Disciplina: Computador e Sociedade 
Observações:  
 
Entonação de voz baixa 
Boa lousa 
Bastante comprometido com a aprendizagem 
Dia: 20/06/2011 Curso: Sistemas de Informação 
Disciplina: Computador e Sociedade 
Observações: 
 
Professor demonstra ser bastante atencioso 
 

Professor B16 
Dia: 14/06/2011 Curso: Administração de Empresas 
Disciplina: Legislação Trabalhista e Previdenciária 
Observações: 
 
Lousa e caligrafia péssima 
Demonstra conhecimento, porém, passa a impressão de que é o dono da verdade 
Relaciona aspectos práticos com base em sua experiência profissional 
Dia: 22/06/2011 Curso: Administração de Empresas 
Disciplina: Legislação Tributária e Fiscal 
Observações: 
 
Idem  
 

Professor B12 
Data: 01/08/2011 Curso: Sistemas de Informação 
Disciplina: Organização, Sistemas e Métodos 
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Observações: 
 
Utilização de Power Point 
Professor utiliza microfone por assumir que fala baixo, mesmo sendo uma turma 
relativamente pequena – 12 alunos 
Aula totalmente expositiva 
Percebo certa desatenção por parte dos alunos, devido a quantidade de teoria 
Data: 08/08/2011 Curso: Sistemas de Informação 
Disciplina: Organização, Sistemas e Métodos 
Observações: 
 
Aula totalmente teórica sem aspectos práticos 
Ao ser interrompido na sua fala, o professor faz um sinal com a mão para o aluno aguardar. 
Isso ocorreu com mais de um aluno. Ao final da aula, o professor encerra o assunto e não 
tirou a dúvida dos alunos. 
Obs.: Questionei os alunos no intervalo, perguntando se sempre era assim – que o professor 
não responde os questionamentos – e a resposta foi unânime ao dizerem que sim. Um deles 
inclusive, respondeu que não levanta mais a mão, porque sabe que não obterá retorno. 
 

Professor B15 
Data: 03/08/2011 Curso: Administração de Empresas 
Disciplina: Administração Financeira e Orçamentária I 
Observações: 
 
Lousa e Giz 
Boa entonação de voz 
Aula expositiva 
Relaciona aspectos práticos com base em sua experiência profissional 
Data: 09/08/2011 Curso: Administração de Empresas 
Disciplina: Administração Financeira e Orçamentária II 
Observações: 
 
Aula expositiva 
Relaciona aspectos práticos com base em sua experiência profissional 
 

Professor B19 
Dia: 15/08/2011 Curso: Administração de Empresas 
Disciplina: Desenvolvimento Organizacional 
Observações: 
 
Aula Expositiva 
Alia conhecimentos práticos a teoria 
Aplica exercícios de fixação de conteúdo 
Dia: 17/08/2011 Curso: Administração de Empresas 
Disciplina: Planejamento Estratégico Organizacional 
Observações: 
 
Idem 
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Professor B14 
Data: 22/08/2011 Curso: Administração de Empresas 
Disciplina: Direito Empresarial 
Observações: 
 
Boa entonação de voz 
Lousa e giz 
Aula expositiva 
Bastante teoria e pouca prática 
Data: 24/08/2011 Curso: Administração de Empresas 
Disciplina: Legislação Tributária e Fiscal 
Observações: 
 
Demonstra bastante conhecimento da disciplina que ministra. 
Responde a todos os questionamentos feitos pelos alunos. 
Alia bem a teoria com a sua experiência 
 

Professor B1 
Data: 29/08/2011 Curso: Administração de Empresas 
Disciplina: Tópicos Especiais em Administração I 
Observações: 
 
Boa entonação 
Boa lousa 
Enfoca bem a Interdisciplinaridade 
Relaciona aspectos práticos com base em sua experiência profissional 
Data: 31/08/2011 Curso: Administração de Empresas 
Disciplina: Tópicos Especiais em Administração II 
Observações: 
 
Idem 
 

Professor B7 
Data: 05/09/2011 Curso: Administração de Empresas 
Disciplina: Contabilidade I 
Observações: 
 
Utiliza Power Point 
Aplica exercícios de fixação 
Aula prática em laboratório 
Data: 06/09/2011 Curso: Administração de Empresas 
Disciplina: Contabilidade II 
Observações: 
 
Idem 
 

Professor B8 
Data: 12/09/2011 Curso: Administração de Empresas 
Disciplina: Teoria Geral da Administração 
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Observações: 
 
Lousa e giz 
Boa entonação de voz 
Aplica exercícios de fixação 
 
Data: 14/09/2011 Curso: Administração de Empresas 
Disciplina: Teoria Geral da Administração II 
Observações: 
 
Percebi que sempre traz um livro para acompanhamento e consulta em suas aulas 
Boa interação com os alunos 
 
 

Professor B2 
Data: 20/09/2011 Curso: Administração de Empresas 
Disciplina: Fundamentos de Comércio Exterior 
Observações: 
 
Lousa e giz 
Boa entonação de voz 
Aula expositiva 
Relaciona aspectos práticos com base em sua experiência profissional 
Data: 27/09/2011 Curso: Administração de Empresas 
Disciplina: 
Observações: 
 
Idem 
 

Professor B18 
Data: 19/09/2011 Curso: Administração de Empresas 
Disciplina: Fundamentos de Comércio Exterior 
Observações: 
 
Problemas na dicção 
Lousa péssima 
Aula totalmente teórica, porém sempre cita exemplos do dia a dia 
Percebo certa desatenção por parte dos alunos, devido a quantidade de teoria 
Data: 26/09/2011 Curso: Administração de Empresas 
Disciplina: Fundamentos de Comércio Exterior 
Observações: 
 
Idem 
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APÊNDICE D – Dados do questionário – Motivos que levaram o bacharel à docência  

 

 

 

Sujeito 
Complementação 

de renda 
Oportunidade 
Profissional 

Interesse 
Profissional 

 

Falta de 
Empregabilidade no 
campo de formação 

inicial 

B1   X  

B2   X  

B3   X  

B4   X  

B5   X  

B6   X  

B7   X  

B8 X X X  

B9   X  

B10   X  

B11  X   

B12   X  

B13   X  

B14   X  
B15 X    

B16   X  

B17   X  

B18  X X  

B19 X  X  

B20  X X  
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APÊNDICE E – Dados do questionário – Nível de satisfação profissional do bacharel  

 

Satisfeito Insatisfeito Profissional Comprometido Realizado 

11 0 3 8 10 

 Na maioria de suas aulas você se sente: Satisfeito, (in) satisfeito, Profissional, Comprometido, 
Realizado? 

B1: Realizado 

B2: Satisfeito 

B3: Satisfeito; Comprometido; Realizado 

B4: Realizado 

B5: Comprometido 

B6: Satisfeito 

B7: Realizado 

B8: Realizado 

B9: Satisfeito 

B10: Satisfeito; Profissional; Comprometido; Realizado 

B11: Satisfeito 

B12: Comprometido 

B13: Comprometido 

B14: Satisfeito 

B15: Realizado 

B16: Satisfeito 

B17: Realizado 

B18: Satisfeito; Profissional; Comprometido 

B19: Satisfeito; Profissional; Comprometido; Realizado 

B20: Satisfeito; Comprometido; Realizado 
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APÊNDICE F – Dados do questionário – Satisfação em relação à carreira docente 

Realizado 
Plenamente 

Realizado 
Satisfeito Insatisfeito 

Totalmente 

Insatisfeito 

Satisfeito, 

mas mal 

remunerado 

6 1 5 0 0 8 

Você se considera na carreira de docente como professor universitário: realizado? Plenamente 
realizado? Satisfeito? Insatisfeito? Totalmente insatisfeito? Satisfeito, mas mal remunerado? 
 

B1: Satisfeito, mas mal remunerado. 

B2: Satisfeito, mas mal remunerado. 

B3 Satisfeito. 

B4: Satisfeito, mas mal remunerado. 

B5: Satisfeito, mas mal remunerado. 

B6: Satisfeito, mas mal remunerado. 

B7: Realizado 

B8: Realizado 

B9: Satisfeito, mas mal remunerado. 

B10: Satisfeito. 

B11: Satisfeito. 

B12: Realizado. 

B13: Realizado. 

B14: Satisfeito, mas mal remunerado. 

B15: Plenamente realizado. 

B16: Satisfeito. 

B17: Realizado. 

B18: Satisfeito. 

B19: Satisfeito, mas mal remunerado. 

B20: Realizado. Quero melhores salários, daí estarei Plenamente realizado. 

 


