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RESUMO 

 

(AUTO) FORMAÇÃO E SABERES DOCENTES NO DESENVOLVIMENTO 

PROFISSIONAL DO PROFESSOR ADMINISTRADOR: ENTRE AS CIÊNCIAS 

ADMINISTRATIVAS E DA EDUCAÇÃO 

 

AUTOR: João Carlos Coelho Junior 

ORIENTADORA PROF.
a
 DR.ª: Adriana Moreira da Rocha Veiga 

 
Esta Tese vincula-se ao Grupo de Estudos sobre Universidades (GEU) e à linha de pesquisa “Formação, saberes 

e desenvolvimento profissional”, do Programa de Pós-Graduação em Educação, da Universidade Federal de 

Santa Maria, Rio Grande do Sul, Brasil. Defende ser possível ao professor administrador constituir a sua (auto)-

formação e saberes no processo de desenvolvimento profissional docente e na interlocução entre as 

especificidades das Ciências Administrativas e da Educação. Esta ideia permeia a questão principal da pesquisa e 

o seu objetivo geral, consequentemente, os objetivos específicos foram: mapear os fatores motivacionais que 

conduziram o profissional de Administração a ingressar e permanecer na carreira docente; identificar quais 

experiências considera significativas para constituir o professor administrador e como este se relacionam com os 

saberes da docência e reconhecer como o professor administrador incrementa o seu desenvolvimento profissional 

na articulação entre os saberes específicos da Administração e os saberes da docência. A pesquisa qualitativa 

aproximou-se de uma pesquisa (auto)-biográfica pela sua abordagem narrativa, sendo a análise narrativa e a 

análise textual discursiva. O contexto da pesquisa foi o Curso de Administração de uma Instituição Federal de 

Educação Superior (IFES) no interior do Rio Grande do Sul. A partir de um Formulário Google, veiculado entre 

todos os docentes do referido curso, por e-mail, traçou-se o perfil do professor administrador, sendo os 

respondentes profissionais com Doutorado, a maioria em Administração, com idade média de 46,3 anos. A 

opção pela profissão docente neste contexto deu-se, predominantemente, pela autodescoberta vocacional para o 

magistério superior e, também, na busca de estabilidade profissional. A metade desses professores diz ter 

planejado tornar-se professor/a durante a graduação e aproximadamente 70% cursaram o doutorado já estando 

docentes na IFES. Assim, ao iniciarem, não tinham preparo prévio à docência e à qualificação em nível de 

doutorado. A maioria absoluta considera necessária a formação e o desenvolvimento profissional permanente 

para a atuação docente, suprindo com a participação em eventos e leituras. Quanto à autorrealização profissional, 

esta decorre da contribuição para a formação profissional de muitas pessoas e do acompanhamento do 

amadurecimento pessoal e profissional dos estudantes. As experiências traumáticas decorrem das tensões 

geradas pela competitividade e pelo desrespeito entre colegas de departamento. Os professores acreditam que os 

saberes das ciências administrativas e as ciências da educação se interligam na contextualização da teoria, 

incentivo à leitura permanente, organização das aulas e na gestão dos projetos. Finalmente, admitem a 

necessidade de uma pedagogia específica, o que seria um compromisso dos profissionais com a sua área de 

docência, autorizando-se à apropriação dos saberes da docência e à construção pedagógica para o 

desenvolvimento do curso e dos seus protagonistas. Foram constituídos momentos de [res]significação da 

memória e da experiência de si, valorizando a história individual e a conexão desta com a história da instituição 

e da própria profissão docente. Para tanto, escutou-se, atentamente, por meio de entrevistas narrativas, dez (10) 

professores das diferentes gerações pedagógicas do corpo docente, que consentiram em participar do estudo. As 

narrativas de si foram transcritas e os biogramas resultantes (AN) encaminhados aos participantes para revisão 

e/ou complementação e interpretadas, em uma fase de análise narrativa. Em seguida, procedeu-se a ATD, 

mediante os eixos (fios) conceituais: fatores motivacionais iniciais e intrínsecos ao desenvolvimento profissional 

docente; experiências significativas na constituição do professor administrador; formação permanente na 

docência universitária e movimentos construtivos da docência; (auto)-formação e experiência de si. O núcleo 

conceitual (fio central) do conjunto narrativo reforçou a importância da religação dos saberes e da articulação 

entre saberes específicos da administração e da docência. O corpus narrativo apresentou-se complexo e 

substancioso para construir-se a compreensão do processo (auto)formativo do professor administrador, como isto 

ocorre no seu desenvolvimento profissional e a interlocução entre os saberes das ciências administrativas e a da 

educação. Principalmente que, sendo administrador e professor de administração, isto pressupõe identidade e 

uma pedagogia a ser configurada como base formativa da profissão docente na educação superior. O 

conhecimento de como se constituí a docência na área específica das Ciências Administrativas amplia o 

conhecimento científico da área de formação e prospecta novas pesquisas no campo. Do mesmo modo, provoca 

ao desenvolvimento de uma rede de desenvolvimento profissional docente, no sentido de acolher os professores 

ingressantes em ações de assessoramento e de produzir na base da docência uma pedagogia específica da área. 

 

Palavras-chave: Desenvolvimento profissional docente. Professor administrador. Pesquisa (auto) biográfica. 

Narrativas docentes. Experiência de si. 



 

 

ABSTRACT 

 

(AUTO) TEACHING TRAINING AND KNOWLEDGE IN THE PROFESSIONAL 

DEVELOPMENT OF THE ADMINISTRATOR TEACHER: BETWEEN ADMINISTRATIVE 

AND EDUCATIONAL SCIENCES 

 

AUTHOR: JOÃO CARLOS COELHO JUNIOR 

ADVISOR PROF.
a
 DR.ª: ADRIANA MOREIRA DA ROCHA VEIGA 

 
This thesis is linked to the Group of Studies on Universities (GEU) and to the research line "Training, 

knowledge and professional development" of the Graduate Program in Education, Federal University of Santa 

Maria, Rio Grande do Sul, Brazil. This thesis defends to be possible for the administrator teacher to constitute 

his (self) training and knowledge in the process of professional teacher development and in the dialogue between 

the specificities of the Administrative Sciences and Education. This idea permeates the main question of the 

research and its general objective, therefore, the specific objectives were: to map the motivational factors that led 

the Administration professional to enter and stay in the teaching career; identify which experiences are 

considered to be significant to constitute the administrator teacher and how they are related to the knowledge of 

teaching; and recognize how the teacher administrator increases his professional development in the articulation 

between the specific knowledge of the Administration and the knowledge of teaching. The qualitative research 

approached a (auto) biographical research for its narrative approach, being the narrative and textual analysis 

discursive. The context of the research was the Administration Course of a Federal Institution of Higher 

Education (IFES) in the countryside of Rio Grande do Sul. From a Google Form, sent for all the teachers of the 

referred course, by e-mail, the profile of the administrator teacher was drawn, being the respondents 

professionals with Doctorate degree, the majority in Administration, with average age of 46,3 years old. The 

option for the teaching profession in this context was, predominantly, due to vocational self-discovery for the 

higher teaching career and the search for professional stability. Half of these teachers say they planned to 

become a teacher during undergraduation course, and, approximately, 70% took the PhD degree while teaching 

in IFES. Thus, when they started, they did not have previous preparation for teaching and qualification at the 

doctorate level. The absolute majority considers the formation and the permanent professional development for 

the teaching activity to be necessary, and also the participation in events and readings. Regarding professional 

self-realization, this arises from the contribution to the professional training of many people and the monitoring 

of personal and professional maturity of students. Traumatic experiences arise from the tensions generated by 

competitiveness and disrespect among departmental colleagues. It is believed that the knowledge of the 

administrative and educational sciences are interconnected in the contextualization of the theory, incentive to the 

permanent reading, organization of the classes and in the management of the projects. Finally, they admit the 

need for a specific pedagogy, which would be a commitment of the professionals with their area of teaching, 

authorizing the appropriation of the knowledge of teaching and the pedagogical construction for the development 

of the course and its protagonists. Moments of memory (re) significance and self-experience have been 

constituted, valuing individual history and its connection with the history of the institution and the teaching 

profession itself. In order to do so, ten (10) teachers of the different pedagogical generations of the IFES staff, 

who agreed to participate in the study, were carefully listened through narrative interviews. The self-narratives 

were transcribed; the resulting biograms (AN) were forwarded to the participants for review and / or 

complementation and were interpreted in a narrative analysis phase. Next, the ATD was carried out through the 

conceptual axes: initial motivational factors and intrinsic to the professional development of the teacher; 

significant experiences in the constitution of the administrator teacher; permanent formation in university 

teaching and constructive teaching movements; self-training and self-experience. The conceptual core (central 

thread) of the narrative set reinforced the importance of the reconnection of knowledge and articulation between 

specific knowledge of administration and teaching. The narrative corpus was complex and substantial to build 

the understanding of the (self) formative process of the administrator teacher, as this occurs in his professional 

development and the interlocution between the knowledge of administrative and educational sciences. Mainly 

that, being administrator and professor of administration, this presupposes identity and a pedagogy to be 

configured as the formative base of the teaching profession in higher education. The knowledge of how the 

teaching is constituted in the specific area of Administrative Sciences broadens the scientific knowledge of the 

training area and prospects new researches in the field. Likewise, it leads to the development of a network of 

professional teacher development, in the sense of welcoming the newcomer teachers to advisory actions and 

producing at the base of teaching a specific pedagogy of the area. 

 

Keywords: Educational professional development. Administrator teacher. (Auto) biographical research. 

Educational narratives. Self-experience. 
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TEIA DA VIDA 

.... A teia da vida consiste em redes dentro de redes. 

Em cada escala, sob estreito e minucioso exame, os 

nodos da rede se revelam como redes menores. 

Tendemos a arranjar esses sistemas, todos eles 

aninhados dentro de sistemas maiores, num sistema 

hierárquico colocando os maiores acima dos 

menores, à maneira de uma pirâmide. Mas isso é uma 

projeção humana. Na natureza, não há "acima" ou 

"abaixo", e não há hierarquias. Há somente redes 

aninhadas dentro de outras redes (CAPRA, 1997, 

p. 45). 

Para tecer a lógica metafórica das muitas teias que serão tecidas ao longo das páginas 

que se seguem, este prólogo traz a trajetória de vida do autor, a qual se encontra no alicerce da 

escolha temática da tese de doutorado, ora trazida aos examinadores e ao público:  

 

“(Auto) formação e saberes no desenvolvimento profissional do professor administrador: 

entre as ciências administrativas e da educação”. 

 

MINHA TEIA 

 

A denominação escolhida para apresentar este segmento corresponde aos 

ensinamentos adquiridos durante todo o meu processo formativo
1
, levando em consideração a 

seguinte observação de Isaia e Bolzan (2008, p. 47) “[...] a carreira é influenciada, tanto pelas 

características pessoais (trajetória de vida) dos professores, quanto pelas profissionais 

(contexto institucional em que estão inseridos)”. Também entendo que a vida é composta por 

uma série de ações e reações, as quais estão todas encadeadas e ligadas em torno de um único 

objetivo, o “desenvolvimento pessoal”. Para tal, utilizei o conceito de “Teia da Vida” 

inspirado em Fritjof Capra (1997), o qual possui uma visão ecossistêmica da vida e Edgar 

Morin (2012) com a “Religações dos Saberes”, sendo que, para o autor, todos os saberes estão 

interligados e articulados, é neste contexto que as “Teias de vidas” são constituídas. 

Para melhor compreensão desta tese pelo leitor, apresento de maneira breve a 

constituição de minha “Teia de Vida”, o que de certa maneira já oferece subsídios para 

justificar a escolha pelo doutorado em Educação e, em especial, pelo tema de pesquisa aqui 

                                                      
1
 Por tratar-se do “meu processo formativo” este prólogo é a narrativa da constituição da minha “Teia da Vida”, 

na primeira pessoa do singular. Adiante, passo a elaborar a escrita na primeira pessoa do plural. 



proposto. Cabe lembrar que a “Teia de Vida” está em constante construção. Apresento na 

primeira pessoa do singular, por expressar a narrativa da minha vivência pessoal e experiência 

profissional. 

Meu nome é João Carlos Coelho Junior, tenho 43 anos e sou natural de Santa Maria. 

Minha trajetória profissional está muito ligada as minhas origens, uma vez que minha mãe é 

professora, sendo que me lembro de acompanhar ela ao trabalho muitas vezes e de ficar em 

sala de aula observando seus alunos. Minha formação educacional se deu em escola particular 

e com ideologia cristã, sendo que frequentei todos os níveis de ensino na mesma escola, o que 

me proporcionou uma educação cristã e humanizadora, entendendo que todos possuímos o 

direito de lutar pelos seus sonhos e construir um futuro melhor. Ainda no 2º Grau, atual 

ensino médio, realizei, através da escola onde estudava, o chamado “teste vocacional”, o qual 

apontou para algumas áreas, entre elas o ensino. 

Já no final da adolescência e início da juventude, ingressei no ensino superior, mais 

precisamente no curso de Administração de Empresas em uma Instituição de Ensino 

particular da região noroeste do Estado do Rio Grande do Sul. Em meados da década de 1990, 

ingressei como aluno do curso de Administração da UFSM, sendo que já havia percorrido um 

bom caminho na instituição anterior, com esta mudança muito do esforço ficou para trás. 

Durante a realização do curso tive a oportunidade de iniciar minhas atividades profissionais, 

primeiro no comércio local de Santa Maria e, depois, na parte Administrativa de uma escola.  

No início dos anos 2000, conquistei o sonhado diploma de Administrador. Nesse 

mesmo período, fui convidado para trabalhar em uma grande instituição de ensino na cidade 

de Piracicaba, interior do Estado de São Paulo. Alguns anos depois, fui convidado para 

retornar ao Rio Grande do Sul, mais precisamente à cidade de Porto Alegre, para assumir um 

cargo de Gestor de “Marketing” em uma instituição de ensino da referida cidade. Nesse 

interlúdio, iniciei uma especialização em “Marketing Educacional”, a qual, devido à mudança, 

foi interrompida. 

Posso afirmar que, até este momento, a possibilidade de se tornar professor não era 

nem cogitada. O traçado da minha “Teia de Vida” me levava para as atividades 

administrativas e de apoio dentro de uma instituição de ensino. Mas, durante a jornada nesta 

instituição, recebi novo convite para substituir uma professora que estava saindo de licença 

para terminar seu doutorado.  

E agora? Foi exatamente esta pergunta que me fiz. Uma nova porta se abria, com 

novas peculiaridades, possibilidades e, acima de tudo, desafios. Minha cabeça fervilhava de 

perguntas. Resolvi ir beber na fonte. Conversei com professores renomados da instituição em 



 

 

que trabalhava, com antigos mestres da época da faculdade, da escola e, principalmente, com 

minha mãe. Esse fato corrobora as citações e passagens que serão apresentadas ao longo desta 

tese, as quais estão fundamentadas em Isaia (2006b), Isaia e Bolzan (2008), Maciel, Isaia e 

Bolzan (2012) e Nóvoa (2007) entre outros, em que, segundo estes autores, o professor se 

forma e se constitui a partir do convívio com seus pares e através de exemplos vivenciados. 

Com o surgimento desse novo desafio, um novo fio surgia em minha “Teia de Vida”, 

onde a busca por qualificação para este novo propósito passou a ser considerada. Nesse 

contexto, ingressei no Mestrado em Administração de uma Universidade privada da capital. 

Entretanto, uma nova oportunidade profissional surgiu e com ela uma nova mudança, como a 

perspectiva de ser professor ainda não era concreta em minha vida, acabei por trancar o 

mestrado.  

Após alguns anos, outra oportunidade na docência aparecia e com ela os desafios 

apresentados anteriormente voltavam a fazer parte do meu dia-a-dia. Posso afirmar que a 

docência passou a fazer parte dos meus planos, como profissional, a partir do ano de 2004, 

porém ainda acumulava funções administrativas e de docência. No ano de 2009, tomei a 

decisão profissional de me dedicar exclusivamente à docência, sendo que, nesse mesmo ano, 

ingressei no Mestrado em Administração da Universidade Federal de Santa Maria, o qual 

defendi no ano de 2011.  

No ano de 2012, prestei concurso para professor assistente da Universidade Estadual 

do Rio Grande do Sul e fui aprovado em primeiro lugar, assumindo a função em março de 

2013. No ano de 2015, a Universidade Estadual do Rio Grande do Sul, em parceria com a 

Universidade Federal de Santa Maria, lança o edital de um DINTER. Era a oportunidade que 

faltava para a qualificação do meu processo formativo como professor.  

É importante ressaltar que, durante todo o meu processo formativo, ou melhor, durante 

toda a confecção de minha “Teia de Vida”, sempre questionei a minha formação como 

professor, pois sou ciente de que meu curso de origem não prepara professores e de que nós, 

Administradores, precisamos aprender com o “carro em movimento”, que nós nos formamos, 

enquanto formamos novos profissionais. O doutorado em Educação foi a oportunidade de 

responder a diferentes questionamentos que foram surgindo ao longo da caminhada e de 

buscar novos conhecimentos, novos autores, novos mestres, que apresentaram com maestria o 

caminho da formação profissional do professor, mostraram o verdadeiro “oficio de mestre”. 

Afirmo, sem medo de errar, que esta tese de doutorado não vai responder apenas a 

uma questão problema, vai me possibilitar entender o processo formativo do professor 

administrador, como ocorre o seu desenvolvimento profissional e a interlocução dos saberes 



da ciência administrativa com a ciência educacional. Permitindo-me também entender que 

continuo sendo um Administrador, mas que, acima de tudo, agora sou um professor. 

Durante toda a minha trajetória de vida, pessoas importantes fizeram parte deste tecer, 

meus familiares, meus professores e meus colegas de trabalho. Muitos ainda estão presentes 

no meu dia-a-dia, outros por diversos motivos se afastaram, mas ficou o respeito, a saudade e 

a sabedoria de todos, o aprendizado adquirido e acumulado pelos anos de convivência. 

Neste caminhar, é preciso aceitar que crescemos, que o tempo passa, que “[...] quando 

eu era criança, falava como criança, pensava como criança, raciocinava como criança...” 

(CORÍNTIOS, 13. 11), com este crescimento vem a responsabilidade sob outras pessoas, que 

esperam de você dedicação, amor e companheirismo. Não poderia aqui deixar de lembrar o 

fio mestre da minha teia de vida, o fio que oferece segurança e aconchego, após um árduo dia 

de trabalho. Minha querida e amada esposa Cátia Camargo Coelho, que eu conheci em uma 

manhã de outono, ainda no Colégio e que, até hoje me acompanha na aventura que é viver, 

com ela construí uma linda família. Meu filho, meu príncipe, meu tudo Pedro Henrique 

Coelho, sua chegada mudou para sempre minha vida. Minha filha Ana Clara Coelho, com seu 

nascimento, eu fui apresentado a um mundo cor de rosa, um mundo encantado, de príncipes e 

princesas, onde unicórnios e fadas existem.  

Somos nós quatro que construímos nossa linda Teia de Vida, uma teia cheia de amor, 

esperança, fé e companheirismo, uma teia que sustenta todas as outras teias que passamos a 

construir ao longo da nossa vida. 

Finalizo este trecho, afirmando que ainda estou tecendo a Teia da minha vida, onde 

muitos fios ainda irão se agregar. 

 

 

.... ainda estou tecendo a 

Teia da minha vida, onde 

muitos fios ainda irão se 

agregar.... 



17 

 

INTRODUÇÃO 

Esta tese de doutorado insere-se na linha de Pesquisa 1 (LP1) “Formação, saberes e 

Desenvolvimento Profissional”, do Programa de Pós-Graduação em Educação da 

Universidade Federal de Santa Maria, sob orientação da Professora Doutora Adriana Moreira 

da Rocha Veiga, no âmbito do GEU – Grupo de Pesquisas sobre Universidades, integrante da 

Rede GEU, coordenada pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul – UFRGS. O estudo 

aqui apresentado, teve como tema de pesquisa “a (auto)formação do professor administrador e 

a articulação dos saberes da/na docência no âmbito do seu desenvolvimento profissional”. O 

campo de pesquisa foi uma Instituição Federal de Educação Superior (IFES adiante), situada 

no interior do Estado do Rio Grande do Sul, Brasil. 

A escolha desta temática decorre do entendimento de que precisamos identificar quais 

são os processos (auto)formativos vivenciados pelos professores administradores no seu 

processo de desenvolvimento profissional e como estes articulam os seus saberes específicos, 

com os saberes da/na docência. A importância deste estudo, deriva-se da observação empírica 

de que os cursos de Administração não preparam os profissionais para a docência, e que os 

cursos de especialização lato sensu, em sua maioria, estão focados em atender à demanda 

existente do mercado de trabalho por mão de obra qualificada, enquanto os cursos de Stricto 

Senso formam muito mais pesquisadores do que profissionais focados na docência e a 

disciplina de metodologia do ensino superior, quando existente, é insuficiente. 

Consequentemente, o tema proposto ganha relevância ao contribuir para a compreensão dos 

processos de (auto)formação e desenvolvimento profissional que constituirão o futuro 

professor de Administração. Somamos a este entendimento a visão dos autores com os quais 

dialogamos sobre a importância do processo de (auto)formação no contexto profissional do 

professor.  

 

Portanto, a nossa Tese é de que é possível o professor administrador do Curso de 

Administração da UFSM constitui a sua (auto)formação e saberes no processo de 

desenvolvimento profissional docente e na interlocução entre as especificidades das 

Ciências Administrativas e da Educação. 

 

Procedemos uma busca dos achados de pesquisa acadêmica no Banco de Teses da 

Capes (2012-2016), observando ausência de abordagem de (auto)formação empreendida no 

desenvolvimento profissional docente, ou seja, a abordagem da formação docente como um 
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processo cujo protagonista da formação e desenvolvimento profissional é o professor. Isto 

reforçou a nossa opção pela pesquisa (auto)biográfica, a partir da narrativa de si, em que o 

professor retoma a sua história, o seu percurso (auto)formativo e a sua trajetória de 

desenvolvimento profissional para [res]significá-los. Acreditamos com Josso (2010) que ao 

contar as suas experiências, o professor empreende um processo de reflexão e (auto)formação, 

elaborando a sua (auto)biografia educativa. Por isso, apostamos no empreendimento de uma 

pesquisa e, consequentemente, da Tese, nesta perspectiva. 

No percurso metodológico procedemos a revisão sistemática de literatura; analisamos 

dados de arquivo; encaminhamos formulários Google ao corpo docente do curso de 

Administração da IFES pesquisada para mapeamos o perfil do mesmo e elegermos os 

professores participantes. Realizamos a escuta às vozes dos professores administradores que 

concordaram em participar de entrevistas narrativas individuais, elegidos de acordo com os 

critérios de tempo de docência e formação específica em Administração.   

Nessa perspectiva, os protagonistas da pesquisa foram professores Administradores, 

pertencentes ao quadro funcional ativo do curso de Administração da IFES, e professores 

Administradores aposentados, respeitando a definição de Isaia e Bolzan (2008) sobre o tempo 

de docência na Educação Superior: professores no início da carreira; nos anos intermediários 

da carreira e nos anos finais da carreira. Os professores aposentados nos últimos cinco anos 

foram agregados ao conjunto de protagonistas da pesquisa pela sua significativa influência na 

formação dos Administradores que depois vieram a constituir o atual corpo docente do curso 

de Administração estudado. 

No percurso da pesquisa, não perdemos de vista a questão principal que sintetizava a 

nossa busca investigativa: 

 

Em que medida o professor administrador do Curso de Administração da UFSM 

constitui a sua (auto) formação e saberes no processo de desenvolvimento profissional 

docente e na interlocução entre as especificidades das Ciências Administrativas e da 

Educação? 

 

Esta questão traçou o objetivo geral desta tese: 

Compreender como o professor administrador do Curso de Administração da UFSM 

constitui a sua (auto) formação e saberes no processo de desenvolvimento profissional 

docente e na interlocução entre as especificidades das Ciências Administrativas e da 

Educação. 
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Do mesmo modo, em cada fase delineada para a busca das informações, as questões 

derivadas de pesquisa constituíram balizas para o processo reflexivo do pesquisador: 

 

O que motivou o profissional de Administração a ingressar e permanecer na carreira 

docente? 

Quais experiências foram/vêm sendo significativas para constituir o professor 

administrador e como se relacionam com os saberes da docência?  

Como o professor administrador compreende o seu desenvolvimento profissional na 

articulação entre os saberes específicos da Administração e os saberes da docência? 

 

A partir das questões derivadas, os objetivos específicos apoiaram o pesquisador para 

seguir as fases delineadas sabendo o quê exatamente precisaria encontrar e com qual 

intencionalidade: 

 

Mapear os fatores motivacionais que conduziram o profissional de Administração a 

ingressar e permanecer na carreira docente.  

 

Identificar quais experiências foram/vêm sendo significativas para constituir o 

professor administrador e como se relacionam com os saberes da docência.  

 

Reconhecer como o professor administrador incrementa o seu desenvolvimento 

profissional na articulação entre os saberes específicos da Administração e os saberes 

da docência. 

 

Esclarecidos os principais elementos da pesquisa, apresentamos uma sinopse do 

percurso metodológico. Tendo em vista os objetivos da pesquisa e suas fases, foram 

desenvolvidos os seguintes procedimentos metodológicos, intermitentes, de acordo as 

exigências do processo da pesquisa: 

 

 Revisão sistemática de literatura – permeando desde a elaboração do projeto, 

envolvendo achados de pesquisa, teorias e conceitos pertinentes à pesquisa, válidos 

para os aportes teóricos e metodológicos. 
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 Análise de documentos e dados de arquivo, subsidiando com informações 

necessárias a caracterização da IFES e do Curso, planos e políticas institucionais, à 

seleção dos professores ou à complementação de dados a respeito dos mesmos, 

podendo envolver listas digitalizadas, Curriculum Lattes, entre outros. 

 Formulário Google com questões fechadas e abertas, em busca de informações para 

o mapeamento da ambiência docente (MACIEL, 2009c), compreendendo esta como 

condições objetivas, subjetivas e intersubjetivas que influenciam a cultura e o modo 

de ser dos indivíduos quando no espaço universitário. A partir do mesmo foi feito o 

convite para que os professores continuassem participando nas entrevistas, 

buscando-se a receptividade às narrativas docentes. 

 Entrevistas narrativas, seguindo a abordagem (auto)biográfica, portanto, buscando a 

memória individual do profissional, como este vivencia e ressignifica as suas 

experiências na trajetória docente.  

A primeira fase da pesquisa foi marcada pela elaboração e a consequente qualificação 

do Projeto de Pesquisa, pressupondo o mapeamento do campo da pesquisa, levantamento do 

estado atual do conhecimento, delineamento do aporte teórico e metodológico. Nele foram 

apresentados os tópicos-guias para as entrevistas narrativas, partindo das questões de pesquisa 

e dos objetivos, constituindo uma parte importante do processo de pesquisa. Em sua essência 

ele é planejado para dar conta dos fins e objetivos da pesquisa. O levantamento e 

aprofundamento dos constructos teóricos e conceituais que sustentam a pesquisa ocorreu 

mediante a pesquisa bibliográfica e o levantamento da literatura pertinente à investigação, 

podendo ser transversal às demais fases. O projeto qualificado foi registrado na Plataforma 

Brasil para o trâmite e certificação ética, com a aprovação dos procedimentos propostos, além 

dos termos de autorização institucional da pesquisa, termos de confidencialidade e de 

consentimento livre e esclarecido.  

A segunda fase abarca inicialmente a preparação da pesquisa (auto)biográfica. Foi 

definida a escolha dos professores participantes da pesquisa, tendo em vista os critérios de 

seleção já apresentados. A busca dos dados gerais dos professores administradores na unidade 

de ensino e departamento trouxe-nos os nomes dos professores, ano de início na instituição e 

e-mail de contato.  

Nesse interim já foi possível encaminharmos o estudo exploratório, por meio do 

Google Forms, aplicativo do Google Drive. Os Formulários foram enviados via online com os 

endereços eletrônicos fornecidos pelo Departamento de Administração para todos os vinte e 
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dois professores administradores ativos no curso de Administração da IFES pesquisada. 

Foram validados oito (08) questionários dos onze (11) formulários retornados, pois estavam 

de acordo com os critérios de seleção da amostra. Com base nas informações obtidas 

delineamos o perfil do professor administrador atuante na UFSM. Também obtivemos 

informações sobre: motivações e desenvolvimento pessoal/profissional; trajetória 

profissional; os saberes e a prática docente. No capítulo cinco (05) apresentaremos estes 

resultados, cujos significados foram relevantes no conjunto da pesquisa desenvolvida. 

A entrevista narrativa constituiu o centro do percurso investigativo em sua terceira 

fase, tendo sido incluídos os professores que atenderam aos critérios da seleção e no número 

considerado adequado na estratificação da amostra. Os professores convidados a participar da 

pesquisa, foram apresentados aos objetivos da mesma e tomaram ciência do Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), lembrando que a entrevista poderia ser 

interrompida a qualquer momento e, caso não se sentisse mais predisposto a participar, 

poderia exercer o seu direito de retirar-se sem prejuízo da pesquisa, sendo o mesmo 

substituído por outro colega que atendesse aos mesmos critérios. No entanto isto não ocorreu, 

tendo sido realizado, após estas ações iniciais, o agendamento das entrevistas, todas 

presenciais, embora tenhamos oferecido a alternativa de fazê-lo online, por Skype ou 

Hangout, o que deixamos esclarecido, para o conforto do professor. 

Também foi esclarecido que seriam duas entrevistas, uma narrativa e outra devolutiva, 

por meio do biograma ou esquema biográfico, organizado a partir da narrativa docente. 

A primeira entrevista foi desenvolvida após a construção do vínculo entre o 

pesquisador e o professor/narrador, para que este reconstruísse a sua trajetória docente, ao 

relatá-la. Este se constituiu, como esperado, em momentos de autoformação, na 

[re]significação da experiência de si pela memória docente. Propomos ao professor 

administrador que reconstruísse os movimentos que o constituíram docente: os caminhos de 

busca e (auto)formação, o desenvolvimento profissional e saberes/fazeres docentes que têm 

adquirido significados, principais características e atividade principal em que se envolveram, 

tendo em vista a cultura e a singularidade da área de conhecimento específico a qual pertence, 

qual seja, as Ciências Administrativas (CA). O núcleo conceitual foi um aspecto explorado na 

entrevista narrativa, considerando a religação dos saberes e como estes foram sendo 

articulados os saberes das CA e os saberes da Educação.  

Após o término da primeira entrevista, realizamos a transcrição fiel da entrevista 

narrativa e elaboramos o esquema biográficos/biograma. Este representa uma síntese 

esquemática, ordenando cronologicamente os acontecimentos relatados por eles no primeiro 
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encontro. Com o esquema biográfico/biograma, procedemos a segunda entrevista, em caráter 

de devolutiva ao entrevistado, via E-mail, por escolha unânime dos professores. O confronto 

do narrador com o biograma produzido pelo pesquisador a partir do conteúdo narrado na 

primeira entrevista. Ressaltamos a vantagem da utilização dos esquemas biográficos 

(biogramas) para o segundo encontro com os professores narradores, pois prováveis lacunas, 

resultantes da primeira, poderão ser preenchidas por meio da entrevista devolutiva.  

O fruto deste movimento, ainda na AN, constituiu com a ATD o corpus da análise. Na 

quarta fase, a análise textual discursiva é o processo iniciado com a unitarização, separando-se 

os textos do corpus da análise, gerado na AN, em unidades de significado, as quais geraram 

outros conjuntos de unidades oriundas da análise narrativa, do diálogo com os autores e das 

interpretações do pesquisador - apropriação das outras vozes para compreender melhor o 

texto. A categorização articulou os significados semelhantes, as recorrências. Surgiram vários 

níveis de categorias de análise, sendo a produção de significados por meio da escrita, em 

processos recursivos, deslocando a análise das narrativas para a abstração teórica, sendo 

alcançada pelo pesquisador em um movimento intenso de interpretação e produção de 

argumentos. Este processo esteve visivelmente articulado em toda a análise interpretativa. 

Cumpridas todas as etapas da pesquisa e o seu relatório final, temos a Tese, apresentada à 

apreciação do leitor, tendo o seu texto estruturado da maneira a seguir indicada. 

Teia da Vida apresentamos a história de vida e a trajetória profissional do autor, ele 

mesmo professor administrador, em permanente (auto)formação no desenvolvimento 

profissional que a docência lhe outorga.  

Na introdução, expomos a temática de pesquisa, a questão de pesquisa e o objetivo 

geral da pesquisa; as questões derivadas e os objetivos específicos; a justificativa para escolha 

do tema, e uma sinopse do percurso metodológico, situando o trabalho realizado na pesquisa e 

no seu relatório final, originando esta Tese. 

O capítulo 1 aborda as tendências das Pesquisas sobre Formação dos Professores de 

Administração nos últimos cinco anos (2012-2016), relatadas nas dissertações de mestrado e 

teses de doutoradas disponibilizadas no Portal da Capes, as quais possibilitaram a clareza na 

escolha da temática de estudo com um enfoque inédito, propício para uma Tese.  

O capítulo 2 apresenta a teia conceitual tecida com apoio nos principais autores que 

auxiliariam a construir: a metáfora da construção da teia conceitual e a religação dos saberes; 

a fundamentação teórica sobre formação permanente na docência universitária; o 

desenvolvimento profissional docente; os saberes na/da docência e os conceitos sobre 

(auto)formação e experiência em si. 
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O capítulo 3 descreve o cenário de estudo e seus protagonistas – faz uma breve 

descrição do curso de Administração e a sua origem no Brasil, preservando a identidade da 

Instituição e dos participantes da pesquisa; também o perfil dos professores vinculados ao 

curso de Administração da IFES, a sua formação inicial e seu início na docência do Curso de 

Administração. Neste capítulo, descrevemos os eixos conceituais e o núcleo conceitual da 

Tese, interligando os resultados do estudo exploratório. 

No capítulo 4 reconstituímos a pesquisa (auto)biográfica tal como a vivenciamos com 

as diferentes gerações de professores na sua reconstrução (auto) biográfica. Descrevemos 

como foi feita a análise narrativa, na ótica de Bolívar (1998; 2002; 2010; 2012 e 2016) e 

Bolívar, Domingo e Fernandez (2001), complementada pela análise textual discursiva de 

Moraes (2003) e de Moraes e Galiazzi (2007). Descrevemos ainda como nos sensibilizou a 

história de vida e formação dos professores administradores, cujas memórias [res]significadas 

são traduzidas nas narrativas docentes.  

O capítulo 5 apresenta os resultados do estudo exploratório, mediante formulários 

online, cujos respondentes contribuíram para a construção de um perfil do professor 

administrador atuante na universidade pública, lembrando que não se trata de um desenho 

inflexível. Delineamos um perfil de acordo com o grupo respondente e o contexto estudado. 

Por outro lado, permitiu-nos um preparo viável para as entrevistas narrativas, as quais 

exigiriam certo conhecimento do universo pesquisado para a interpretação da narrativa. 

O capítulo 6 finalmente, retrata a complexidade do pensamento, movendo-se entre os 

“nodos” da teia da compreensão, sem romper com o fio central – a religação dos saberes 

constituindo o amálgama pedagógico dos saberes em jogo na pesquisa, mote que move a Tese 

desde o seu emergir na vida e experiência do autor até os diálogos com os protagonistas que 

nos brindaram com as narrativas docentes. Pelo menos cinco subcapítulos trazem os 

conteúdos narrativos em teias complexas que não se ajustam hierarquicamente, embora o 

núcleo conceitual mantenha a interconexão que permite o deslocar-se entre os diferentes 

nodos: 

No subcapítulo 5.1 - Fatores motivacionais iniciais e intrínsecos ao 

desenvolvimento profissional docente; 

No subcapítulo 5.2 - Formação permanente na docência universitária e 

movimentos construtivos da docência; 
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No subcapítulo 5.3 - Ressignificações positivas e tensões na constituição do 

professor administrador. 

No subcapítulo 5.4 - (Auto) formação e experiência de si. 

E, no subcapítulo 5.5 - Religação dos saberes e articulação entre saberes 

específicos da administração e da docência. 

Nas considerações finais, sistematizamos os achados da nossa pesquisa, buscando 

responder à questão principal e às questões derivadas, retomando os objetivos geral e 

específicos e retomando a nossa tese de que é possível o professor administrador constituir a 

sua (auto)formação e saberes no processo de desenvolvimento profissional docente e na 

interlocução entre as especificidades das Ciências Administrativas e da Educação. 

Por fim, apresentamos as referências utilizadas e os anexos. 
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1 TENDÊNCIAS ATUAIS DAS PESQUISAS SOBRE A FORMAÇÃO DOS 

PROFESSORES ADMINISTRADORES, SEUS SABERES E FAZERES NA 

EDUCAÇÃO SUPERIOR 

Com a finalidade de aprofundar os estudos sobre o tema proposto nesta Tese de 

Doutorado e de verificar a sua originalidade, bem como a contribuição acadêmica que este 

trabalho terá, fez-se necessário uma análise criteriosa sobre o que tem sido produzido em 

termos acadêmicos. Os achados de pesquisa nos permitiram realizar um recorte temático mais 

assertivo, além do levantamento das teorias utilizadas nesses trabalhos e que, de alguma 

maneira, corroboraram a necessidade de estudo mais profundo sobre a formação dos 

professores de Administração. 

Nesse sentido, este capítulo teve um importante significado na construção do 

conhecimento, uma vez que o estado da arte contribui com a formação de um campo teórico 

específico e abarca os conhecimentos produzidos referentes ao tema, permitindo analisar os 

avanços produzidos para a construção de um novo olhar teórico-científico (ROMANOWSKI; 

ENS, 2006). 

Ainda conforme as autoras supracitadas: 

Esses estudos são justificados por possibilitarem uma visão geral do que vem sendo 

produzido na área e uma ordenação que permite aos interessados perceberem a 

evolução das pesquisas na área, bem como suas características e foco, além de 

identificar as lacunas existentes (ROMANOWSKI; ENS, 2006, p. 41). 

No entanto, para elaborar o estado da arte foi necessário a utilização de procedimentos 

metodológicos que oferecem aporte e critérios corretos para busca, pesquisa e análise das 

informações que foram encontradas ao longo da fase exploratória da pesquisa, a qual, segundo 

Morosini e Fernandes (2014), contribui de maneira singular para a construção do 

conhecimento a respeito de um tema, permitindo uma visão sobre o que já foi estudado e o 

que está sendo produzido em determinada área de conhecimento. Foi o constatado, 

oferecendo-nos segurança para prosseguir tecendo a temática da pesquisa que traria os 

argumentos à defesa da Tese. 

Existem diferentes abordagens metodológicas para a construção do estado da arte, o 

Quadro 1, a seguir, apresenta os procedimentos utilizados por Romanowski e Ens (2006), 

André (2004); Ens e André et al. (2003; 2004), Ens e André (2005), os quais estão descritos 

em Romanowski e Ens (2006).  
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Quadro 1 − Diferentes Abordagens Metodológicas para construção do Estado da Arte 

Autora: Romanowski e Ens (2006) 
Autores: André (2004); Ens e André et al. (2003; 

2004), Ens e André (2005) 

- Definição dos descritores para direcionar as 

buscas a serem realizadas 

- Levantamento dos resumos junto a capes de 1992 e 

2002 

- Localização dos bancos de pesquisas, teses e 

dissertações, catálogos e acervos de bibliotecas, 

biblioteca eletrônica que possam proporcionar 

acesso a coleções de periódicos, assim como aos 

textos completos dos artigos 

- Divisão por ies dos resumos para leitura individual 

dos pesquisadores 

- Estabelecimento de critérios para a seleção do 

material que compõe o corpus do estado da arte 

- Leitura dos resumos para estabelecer categorias de 

análise relativas ao tipo de formação, tipo de estudo, 

técnicas de pesquisa  

- Levantamento de teses e dissertações catalogadas 
- Leitura do material para identificar o descritor na 

palavra-chave 

-Ccoleta do material de pesquisa, selecionado 

junto às bibliotecas de sistema COMUT ou 

disponibilizadas eletronicamente 

- Discussão para esclarecimento de dúvidas e definição, 

para que fossem selecionados os resumos que 

apresentassem os descritores indicados 

- Leitura das publicações com elaboração de 

síntese preliminar, considerando o tema, os 

objetivos, as problemáticas, metodologias, 

conclusões e a relação entre o pesquisador e área 

- Leitura dos resumos, para selecionar aqueles que, 

mesmo não contendo os descritores indicados nas 

palavras-chave, tratavam sobre o tema 

- Organização do relatório do estudo compondo a 

sistematização das sínteses, identificando as 

tendências dos temas abordados e as relações 

indicadas nas teses e dissertações 

- Análise do conteúdo dos resumos selecionados e 

tabulação dos dados, conforme categorização realizada 

- Análise e elaboração das conclusões preliminares - Organização e síntese dos dados em quadros e tabelas 

 - Síntese geral 

 - Inferências, considerações 

Fonte: Adaptado de Romanowski e Ens (2006). 

 

As abordagens metodológicas apresentadas no quadro acima são complementares e 

permitem que o pesquisador consiga refinar a construção do seu objeto de pesquisa com base 

nas informações colhidas durante a busca do estado da arte, produzindo desta maneira um 

material original e que traga uma nova perspectiva ao tema estudado. 

Para a construção do estado da arte buscamos mesclar as abordagens metodológicas 

apresentadas, utilizando o que melhor se adapta ao contexto de pesquisa e a forma do 

pesquisador conduzir o seu trabalho, neste aspecto, a elaboração do estado da arte seguiu os 

seguintes procedimentos: 

 

1. Definição dos descritores para direcionar as buscas a serem realizadas;  

2. Levantamento dos resumos e trabalhos para pesquisa;  

3. Leitura dos resumos para estabelecer categorias de análise relativas ao tipo de 

formação, tipo de estudo, técnicas de pesquisa;  

4. Leitura do material para identificar o descritor na palavra-chave; 
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5. Organização do relatório do estudo, compondo a sistematização das sínteses, 

identificando as tendências dos temas abordados e as relações indicadas nas teses e 

dissertações; 

6. Organização e síntese dos dados em quadros e tabelas. 

 

Após a definição dos procedimentos para a elaboração do estado da arte, foi escolhida 

a base de dados da pesquisa. Conforme Morosini e Fernandes (2014); Romanowski e Ens 

(2006), o “corpus” de análise pode ser constituído por diferentes produções acadêmicas, 

desde que convalidadas. Com base nessas orientações metodológicas, selecionamos como 

base de dados o Portal de Teses e Dissertações da CAPES, optando pelas Teses e Dissertações 

produzidas sobre o tema, no período de 2012 a 2016, ou seja, os últimos cinco anos. O ano de 

2017, não apresenta achados no referido Portal. Também foi utilizada como mecanismo de 

corte a existência do arquivo na Plataforma Sucupira. Os descritores de busca foram: 

 

- Formação de Professores de Administração; 

- Saberes e fazeres dos professores de Administração. 

 

Ao lançarmos os descritores no mecanismo de busca do Portal de Teses e 

Dissertações, foram identificados mais de noventa mil (90.000) trabalhos com referência ao 

descritor “Formação de Professores em Administração”, no entanto estes eram, em sua grande 

maioria, de outras áreas de conhecimento, o mesmo acontecendo com o descritor “Saberes e 

Fazeres dos professores em Administração”. Para refinarmos a busca, selecionamos a 

produção em duas áreas de conhecimento: Educação e Administração. Apesar do filtro 

utilizado, a quantidade de trabalhos continuava grande, aproximadamente seis mil (6.000) 

trabalhos, onde também apareciam trabalhos de outras áreas de conhecimento, como por 

exemplo: Ciências Contábeis, Economia, Educação Física, entre outros. 

Uma vez que a metodologia de filtro não surtia efeito, passamos a analisar 

individualmente cada trabalho, utilizando o seguinte critério de exclusão: trabalhos que não 

respondiam aos descritores selecionados. Respeitando o critério de exclusão, foram 

encontrados quarenta e um (41) trabalhos, no entanto, filtrando o período abarcado pela 

busca - 2012 a 2016, foram selecionados quinze (15) trabalhos com alguma correlação à 

pesquisa ora proposta. Destes, três (03) têm alguma aproximação e um (01) tem aproximação 

muito significativa. 
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1.1 ACHADOS DA PESQUISA 

Na tese de Vieira
2
, o autor busca descrever quais são as possibilidades e os desafios da 

formação para a docência baseada no ensino por competências nos programas de mestrado e 

doutorado em Administração no Brasil, uma vez que este modelo exige uma mudança nas 

práticas pedagógicas dos professores. Como referência, o autor utiliza o modelo de formação 

de professores empregado nos programas de mestrado e doutorado da área de Economia e 

Empresa das universidades da Espanha. Metodologicamente, o trabalho de Vieira é uma 

pesquisa descritiva e está dividido em quatro etapas, as quais respondem a um objetivo 

específico cada, possuindo um procedimento metodológico próprio para alcançar cada 

objetivo. A seguir, descrevemos as etapas do trabalho e os respectivos procedimentos 

metodológicos. 

- Etapa 1: “Descrever a formação para a docência universitária dos programas de 

mestrado e doutorado da área de Economia e Empresa na Espanha”. Metodologia: pesquisa 

documental; 

- Etapa 2: “Apresentar programas de formação docente desenvolvidos por 

universidades espanholas”. Metodologia: estudo de caso; 

- Etapa 3: “Caracterizar a formação para a docência universitária dos programas de 

mestrado e doutorado em Administração no Brasil”. Metodologias: pesquisa documental, 

levantamento Survey e estudo de caso; 

- Etapa 4: “Alencar propostas para a melhoria da formação docente em cursos de pós-

graduação stricto sensu em Administração no Brasil”. Metodologia: aplicação de sistemas 

flexíveis. 

Em relação ao aporte teórico, a tese está dividida em dois eixos: o “ensino baseado em 

competências” e a “formação para a docência universitária”. Em relação aos objetivos 

propostos na tese, as principais conclusões foram que os Programas de Pós-Graduação das 

universidades espanholas não possuem atividades de formação docente, no entanto, são 

considerados estratégicos e recebem apoio nos planos institucionais das universidades. O 

plano de formação docente fica sob responsabilidade das unidades centralizadas, as quais 

possuem pessoal técnico e sites apropriados para o processo de desenvolvimento e de 

formação profissional. No Brasil, vinte e sete (27) dos trinta e cinco (35) programas de 

                                                      
2
 VIEIRA, A. R. A formação de professores para o ensino de Administração baseado em competências: 

possibilidades e desafios. 2014. 371 f. Tese (Doutorado em Administração de Organizações)−Faculdade de 

Economia, Administração e Contabilidade de Ribeirão Preto, Ribeirão Preto, SP, 2014. Orientadora: Adriana 

Backx Noronha Viana. 
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pós-graduação ofertados possuem disciplinas ligadas à formação pedagógica, no entanto em 

apenas 12 (doze) programas estas disciplinas são obrigatórias. 

Sobre a possibilidade da implementação do modelo de ensino baseado em 

competência, o autor identificou um 

....novo norteamento à organização curricular, à prática docente e à gestão 

educacional; mudança do papel discente, modificando suas funções e tarefas, seus 

compromissos e responsabilidades com o ensino e aprendizagem; utilização de 

metodologias ativas de ensino; redefinição dos conteúdos de ensino pautado pela 

interdisciplinaridade; e emprego de um sistema de avaliação continuada que avalie o 

progresso dos estudantes quanto ao desenvolvimento de suas competências 

(VIEIRA, 2014). 

Já sobre os desafios, o autor relacionou: “processo complexo que representa grande 

desafio; transformação do papel do professorado, demandado dos professores que privilegiem 

a aprendizagem em detrimento do ensino e que mudem o perfil docente; capacitação do 

professorado para utilização de novas metodologias de ensino; modificação da insularidade 

dos saberes disciplinares”. 

Em relação à formação docente, as possibilidades levantadas pelo autor são: 

“oferecimento de atividades diversificadas de formação didático-pedagógica; realização 

obrigatória do estágio de docência por todos os alunos de pós-graduação; criação de grupos de 

pesquisa sobre docência e ensino em administração; formação docente baseada em 

competências; mudanças da LDB; alteração dos sistemas de avaliação e criação de linhas 

permanentes de financiamento para pesquisa sobre docência e ensino em administração; 

institucionalização da formação continuada do professorado universitário; criação de um 

sistema de transferência de créditos tanto para a formação inicial quanto para a formação 

continuada; e criação de uma rede nacional de docência e pesquisa em Administração”.  

Sobre os desafios, o autor apresenta: “necessidade de professores especialistas no 

processo de ensino-aprendizagem da área de Administração; necessidade de capacitação dos 

professores que exercem supervisão dos estagiários de docência para que haja padronização 

das atividades desenvolvidas; construção de um itinerário de formação docente baseado em 

competências e centrado nas atividades; sensibilização do poder público federal quanto à 

necessidade de inclusão na LDB da obrigatoriedade da formação pedagógica para exercício 

do magistério superior; mudança da cultura acadêmica amparada pelos órgãos de avaliação e 

fomento; e valorização pelas IES de políticas que incentivem a formação continuada de seus 

docentes”. 
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Após leitura da referida tese, passamos a analisar se existe alguma correlação com a 

proposta apresentada nesta tese. Apesar de toda a complexidade e importância do tema 

abordado na tese de Vieira
2
, entendemos que a correlação existente entre os trabalhos é pouco 

significativa, pois, ao tratar do tema formação de professores em administração, o autor 

concentrou suas pesquisas nas ferramentas que os Programas de Pós-Graduação em 

Administração utilizam para formação de docentes e quais seriam as possibilidades e os 

desafios existentes para que o processo de formação oferecido por esses programas fossem 

baseados em competências. Nesse sentido, e por esta tese tratar da formação dos professores 

de administração seus saberes e fazeres, compreendemos que não existe uma correlação 

significativa entre os trabalhos, embora seja interessante a ideia de um programa ou rede de 

formação e desenvolvimento profissional de professores de Administração. 

A tese de Magalhães
3
 tem como objetivo geral “analisar quais são os tipos e trajetórias 

de bons professores de cursos de Administração sob a ótica de seus alunos”, o autor também 

estabelece dois objetivos específicos que auxiliam na investigação e no alcance do resultado 

que são: “identificar os tipos de bons professores a partir de características de alunos de 

Administração” e “analisar as trajetórias dos bons professores a partir das dimensões de 

formação, didática e personalidade”. 

Como metodologia é utilizado o tipo de pesquisa descritiva, e o método escolhido foi 

o de pesquisa de campo. Estrategicamente, o trabalho é quantitativo e qualitativo, sendo que, 

na parte quantitativa, o autor buscou identificar o perfil dos alunos participantes da pesquisa e 

as características que eles relacionam ao bom professor. Já para analisar a trajetória dos bons 

professores foi escolhida a estratégia qualitativa, considerando sua formação, didática e 

personalidade. A pesquisa foi realizada em 10 (dez) universidades do Estado de Minas Gerais, 

sendo que, em um primeiro momento, os alunos foram investigados e, posteriormente, 

ocorreu a seleção dos professores, a qual foi definida por uma amostra de quota. A coleta de 

dados foi dividida em dois momentos, aplicação de questionário (parte quantitativa) junto aos 

alunos e entrevistas semiestruturada com os professores representativos. Para aplicação do 

questionário foi utilizado um pré-teste da primeira versão do questionário, os dados foram 

tabulados com o auxílio do Statistical Package for the Social Sciences (SPSS
®
), após a 

tabulação, foi utilizado com o grupo de foco o teste de Alfa de Cronbach, o qual verificou a 

confiabilidade das questões em relação aos construtos pesquisados. 

                                                      
3
 MAGALHÃES, Y. T. de. Bons professores de administração na perspectiva dos alunos: uma análise dos 

tipos e trajetórias. 2013. 166 f. Tese (Doutorado em Administração)–Pontifícia Universidade Católica de 

Minas Gerais, Minas Gerais, MG, 2013. Orientador: Roberto Patrus Mundim Pena.  
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Como referencial teórico utilizado pelo autor para fundamentar a formação do 

professor universitário podemos destacar Hedionéia Pivetta e Silvia Maria de Aguiar Isaia, 

Selma Garrido Pimenta, Léa das Graças Camargos Anastasiou, Marcos Tarcísio Masetto, 

Maria Isabel da Cunha e Philip Perrenoud. Já para fundamentar a formação do professor do 

curso de Administração e o ensino na área, o autor utilizou exclusivamente Tânia Fischer e 

Luiz Carlos Bresser-Pereira. Também foram utilizados como referencial, Carlos Marcelo 

Garcia, Maurice Tardif, Marília Morosini, Ilma Passos Alencastro Veiga e Cristina Maria 

D‟ávila, José Carlos Libâneo, Mere Abranowicz, entre outros.  

A conclusão mais significante foi a de que não existe um modelo de “bom” professor. 

No entanto, a autora conseguiu agrupar o bom professor em três dimensões: a formação, a 

didática e a personalidade. Seguindo a pesquisa junto aos alunos e posteriormente a entrevista 

semiestruturada com os professores selecionados, a pesquisadora verificou a existência de 

bons professores nas diferentes dimensões. 

Tendo em vista o objetivo principal da tese de Magalhães
3
 e esta tese, e apesar da 

realização de uma entrevista junto aos professores para identificar aspectos relacionados a sua 

trajetória e o que este fato poderia contribuir para o seu status de “bom” professor, não existe 

uma aproximação entre as duas propostas, uma vez que esta tese investiga os saberes e as 

trajetórias dos professores administradores. Também podemos considerar a falta de 

convergência entre as propostas uma vez que a tese aqui analisada buscou identificar o “bom 

professor” a partir da visão do aluno e o “bom professor” do curso de administração, não 

especificamente Administradores professores. 

Por sua vez, a Dissertação de Moni
4
 tem como problema de pesquisa “como se 

desenvolve o processo de constituição da profissionalidade do Administrador com vista à sua 

atuação como professor do Curso de Administração da Universidade Federal de Santa 

Catarina?”. Para alcançar seu objetivo geral, o autor estabelece os seguintes objetivos 

específicos: i) conhecer o processo histórico de desenvolvimento da formação do professor de 

Administração para atuar na educação superior, com foco na universidade pública federal; 

ii) conhecer a trajetória profissional do professor do Curso de Administração na Universidade 

Federal de Santa Catarina e iii) sugerir possibilidade de formação do Administrador para o 

Curso de Administração da Universidade Federal de Santa Catarina, com vistas à atuação 

como professor na educação superior, com foco na universidade pública federal. 

                                                      
4
 MONI, B. M. A Profissionalidade do professor de Administração da Universidade Federal de Santa 

Catarina: Um processo em construção. 2013. 170 f. Dissertação (Mestrado em Administração)−Universidade 

Federal de Santa Catarina, Florianópolis, SC, 2013. Orientadora Professora: Carla Cristina Dutra Búrigo.  
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Como arcabouço teórico do seu trabalho, o autor utilizou como principais referências: 

José Gimeno Sacristán, Antônio Nóvoa, Vera Lúcia Bazzo, Viviane Souza Oliveira, Orlando 

Fernández Aquino, Armindo Quillici Neto, Roberto Valdés Puentes, Maria Izabel da Cunha, 

Selma Garrido Pimenta e Léa das Graças Camargos Anastasiou, Maurice Tardif, Marcos 

Tarciso Masseto, Zabalza e Philippe Perrenoud. 

Metodologicamente, em um primeiro momento, foi utilizada uma investigação 

bibliográfica; o método foi o de estudo de caso e a natureza da pesquisa é qualitativa 

descritiva. A população desse estudo é composta por 36 professores, cuja distribuição foi 

realizada por gênero, tempo de trabalho e cargo ocupado. O autor optou em trabalhar apenas 

com os professores efetivos lotados no Departamento de Ciências da Administração, sendo 

estratificado para amostra um professor que tenha ingressado em cada década existente do 

Curso de Administração da UFSC. As principais questões da entrevista obedeciam aos 

seguintes eixos e perspectivas: a) formação do professor (historicidade, formação acadêmica, 

formação profissional); b) constituição da profissionalidade [condições de trabalho (políticas 

públicas, políticas institucionais, processo de formação, prática docente)]; e c) papel do 

professor (visão do professor universitário, trabalho acadêmico). 

Os achados mais significantes foram: o antagonismo vivenciado pelos professores que, 

em função da sua frágil formação pedagógica, sentem-se perdidos, sem saber se estão fazendo 

a coisa certa, bem como a ênfase técnica da Administração, através de uma experiência 

profissional anterior à docência pode contribuir para o desenvolvimento da profissionalidade 

docente. O comportamento técnico dos professores faz com que eles reproduzam 

comportamentos observados e copiados dos seus próprios professores; esta característica foi 

apresentada na fala de todos os professores e em vários episódios em suas linhas de tempo. 

Segundo o autor, essa prática é reflexo direto de sua formação e eles acabam por ensinar de 

modo meramente reprodutivo, levando-os a um processo de acomodação. Como proposta, o 

autor sugere a criação de um curso de pós-graduação focado na formação de professores para 

o curso de Administração. 

Traçando um comparativo entre a dissertação e esta tese, verificamos uma breve 

aproximação nos critérios de seleção da amostra populacional da pesquisa, a qual estratifica 

“professores formados em administração que se encontram em diferentes níveis da carreira 

docente”.  



33 

 

Em sua dissertação, Moura
5
 procura analisar o processo de formação continuada de 

professores e aspirantes à docência no curso superior de Administração, priorizando a 

dimensão da afetividade. Esse estudo, segundo a autora, surge a partir da participação da 

mesma no programa “Pró-Administração”, o qual tem como finalidade investigar a Formação 

de professores nas pós-graduações e as estratégias de educação continuada, para os docentes 

nas áreas de Administração pública, Empresas e Setores Específicos e de Gestão em suas 

diversas especialidades. 

A dissertação está estruturada em cinco capítulos, sendo que a autora, no capítulo 

um (1), apresenta a trajetória dos cursos de administração no Brasil e a formação continuada, 

realizando um entrelaçamento destes dois tópicos. No capítulo dois (2), apresenta o 

referencial teórico do trabalho, com foco em Henri Wallon e a sua perspectiva sobre 

afetividade. O capítulo três (3) apresenta os procedimentos metodológicos. Já o capítulo 

quatro (4) norteia as análises e discussões e o capitulo cinco (5) as considerações finais. 

Visando uma análise mais pontual e focada no objetivo central desta tese, passamos a 

analisar o referencial teórico utilizado pela autora, do qual podemos destacar Maurice Tardif 

(2000, 2012), utilizado para conceituar os processos de saberes profissionais dos professores 

universitários. Henri Wallon (2007) apresenta, em sua teoria psicogenética, a integração de 

dois sentidos: unidade organismo-meio e integração dos conjuntos funcionais motor, afetivo, 

cognitivo e pessoa. A autora utiliza Almeida e Mahoney (2001, 2011, 2005), Mahoney 

(2012), fortalecendo as convicções de Wallon, com vistas a trazer mais solidez ao referencial 

teórico e reforçar a perspectiva de Henri Wallon sobre a afetividade. 

Como abordagem metodológica, a autora utiliza uma abordagem de natureza 

qualitativa na coleta das informações. O trabalho é dividido em dois módulos: o primeiro 

denominado “ser professor no ensino superior” e, o segundo, “didática e conhecimento 

pedagógico”. A autora também descreve suas atividades como tutora dos módulos acima 

apresentados, uma vez que estes fazem parte do projeto “Pró-Administração” e aplicação de 

um questionário junto aos alunos de especialização proporcionado pelo Projeto 

“Pró-Administração”. 

O instrumento de coleta de dados se deu através de um questionário com questões 

abertas, enviado por e-mail, sendo as respostas também enviadas por e-mail. O módulo 1 (um) 

foi dividido em seis (6) ciclos. O primeiro tinha como objetivo “verificar as exigências atuais 
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 MOURA, L. B. de. Formação Continuada para professores e aspirantes à docência no curso superior de 

administração em foco a afetividade. 2014. 132 f. Dissertação (Mestrado em Educação), Pontifícia 
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da profissão professor, compreender o que é ser professor na contemporaneidade e apresentar 

aos alunos o campo da docência no Ensino Superior”. Para alcançar esses objetivos, foram 

utilizados os seguintes textos: “Ser professor no Ensino Superior hoje: desafios e superação” 

de Laurinda Ramalho de Almeida e Vera Maria Nigro Souza Placco e “Construção e a 

aplicação de questionários na pesquisa em Ciências Sociais” de Jadwiga Mielzynska (1998). 

O segundo ciclo tinha como objetivo “discutir a profissionalidade docente e a formação 

identitária nas situações de trabalhos”, foram trabalhados os textos “Ser professor no Ensino 

Superior hoje: desafios e superação” de Laurinda Ramalho de Almeida e Vera Maria Nigro 

Souza Placco, “Profissionalidade docente em análise – Especificidades do Ensino Superior e 

não superior” de Maria do Céu Roldão (2005) e “Saberes profissionais dos professores e 

conhecimentos universitários: elementos para uma epistemologia da prática dos professores e 

suas consequências em relação à formação para o magistério”, de Maurice Tardif (2000). O 

ciclo 3 (três) buscou “compreender a constituição identitária do professor e suas implicações 

no trabalho docente, para entender a constituição da docência”. Para alcançar esse objetivo, 

foram estudados os seguintes textos: “El concepto de identidad como aporte a la 

comprensión de la constitución da la docencia” de Vera Maria Nigro Souza Placco e Vera 

Lucia Trevisan (2008) e “Those who understand: Knowledge growth in teaching”, de Lee S. 

Shulman (1986). 

O módulo 2 – denominado: “Didática e conhecimento pedagógico” foi composto por 

três ciclos. O primeiro objetivou “resgatar os estudos de caso, como recurso didático, a partir 

da elaboração realizada pelos participantes do curso no módulo 1 (um)” e “Discutir a didática 

como área do conhecimento” e “esclarecer o conceito de metodologia”. Para alcançar esses 

objetivos, foram utilizados os seguintes textos: “Those who understand: knowledge growth in 

teaching”, de Lee S. Shulman (1986), “A didática e o conhecimento pedagógico” de Laurinda 

Ramalho de Almeida e Vera Maria Nigro Souza Placco (s/d) e “Maneira doida de lecionar” de 

Jr Biggle (1973). O segundo ciclo deste módulo teve como objetivo “discutir a relação entre 

as diversas dimensões da formação e a necessidade de adequação das metodologias na prática 

docente”, segundo a autora também se procurou refletir sobre a realidade institucional e suas 

implicações na docência. Para este debate, o texto utilizado foi “Perspectivas e dimensões da 

formação e do trabalho do professor”, de Vera Maria Nigro Souza Placco (2006). O terceiro 

ciclo buscou resgatar as questões didático-pedagógicas e realizar uma reflexão sobre a gestão 

da aula. Como suporte, a autora utilizou os seguintes textos: “Competência pedagógica do 

professor universitário”, de Marcos Tarciso Masetto (2003) e “O coordenador pedagógico e a 

questão de cuidar”, de Laurinda Ramalho de Almeida (2012). 
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O principal achado do estudo de Moura está relacionado à evidência de que os alunos 

do projeto “Pró-Administração” possuem em relação ao processo de formação continuada de 

professores, que está intrinsecamente ligada ao processo de afetividade, seja esta uma 

influência positiva ou negativa, corroborando a abordagem de Henri Wallon. 

Buscando identificar alguma simetria entre o trabalho ora analisado e esta tese, após 

interpretação e análise das informações, acabamos não identificando similaridades entre a 

dissertação e este estudo de doutorado, no entanto percebemos a utilização de autores 

importantes no processo de contextualização dos saberes profissionais docentes.  

A dissertação de Santos
6
 tem como objetivo “analisar como se configuram as 

competências profissionais de professores, necessárias e efetivas, relativas à educação a 

distância (EAD) no curso de Administração, na visão deles próprios e de alunos, em uma 

instituição de ensino superior mineira”. O estudo também apresenta como objetivos 

específicos: “i) descrever as percepções de professores e alunos quanto à EAD e sua 

operacionalização; ii) descrever as competências profissionais necessárias dos tais 

professores, gerais e relativas à EAD, na perspectiva deles próprios e de alunos; iii) descrever 

as competências profissionais efetivas de tais professores, gerais e relativas à EAD, na 

perspectiva deles próprios e de alunos; iv) descrever a gestão de competências dos professores 

de modo geral e especifica na EAD, na percepção deles próprios e de alunos. 

Como referencial teórico, a autora utiliza os modelos de competência profissional 

elaborados por Kely Cesar Martins Paiva (2007) e José Ricardo Costa Mendonça et al. 

(2012), também completam a discussão sobre competência profissional e gestão por 

competências Isabel Simões Dias (2010), Afonso Fleury e Maria Tereza Leme Fleury (2001), 

Antônio Tomasi (2004), Fischer (2001), Marise Nogueira Ramos (2001), Afonso Fleury e 

Roberto Lima Ruas (2008), entre outros. Para fundamentar teoricamente a competência 

profissional de professores e as especificidades no ensino superior, a autora utiliza: Maurice 

Tardif e Claude Lessard (2005), Maurice Tardif (2002), Miguel Zabalza (2004), José Carlos 

Libâneo, João Ferreira de Oliveira e Mirza Seabra Toshi (2003), Paiva e Melo (2009), Selma 

Garrido Pimenta e Léa das Graças Camargos Anastasiou (2002); para iniciar a discussão do 

tópico sobre competência docente para o EAD, a autora utiliza Maria Luiza Belloni (2009), 

Afam Ituma (2011), Campos e Marques (2012). A fundamentação teórica sobre EAD é 

realizada através dos autores Maria Luiza Belloni (2009), Ivônio Barros Nunes (2009), Felipe 
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Stanque Machado Junior (2008) e Reginaldo C. Correa Moraes (2010). Em relação aos TIC 

(Tecnologias e informação e comunicação) - Santos, Riss e Grohmann (2012). 

A autora também apresenta dentro do capítulo Referencial Teórico um histórico sobre 

o contexto da EAD no Brasil e no mundo, as características da EAD, tipos de EAD, atores 

envolvidos na EAD e modelos de competências profissionais. 

A dissertação de Santos caracterizou-se como estudo de caso descritivo, com 

abordagem qualitativa, utilizando Martin W. Bauer, George Gaskell, Nicholas C. Allum 

(2010) e George Gaskell (2010). A unidade de análise dessa dissertação foi o curso de 

graduação em Administração na modalidade presencial, semipresencial e a distância, tendo 

como unidade de observação os professores. Ainda, conforme a metodologia apresentada, os 

sujeitos que efetivamente emitiam suas opiniões a respeito desses professores foram os 

docentes e discentes escolhidos pelo critério de acessibilidade, sendo que, para definir este 

critério, a autora utilizou Sylvia Constant Vergara (2009). A coleta de dados foi realizada em 

uma IES particular situada na cidade de Belo Horizonte, sendo utilizados dois roteiros de 

perguntas espelhados, o instrumento foi aplicado valendo-se o ambiente virtual. 

Após a coleta dos dados, foi aplicada uma técnica projetiva que, segundo Malhorta 

(2004, p. 165), é compreendida “como uma forma não estruturada, indireta, de perguntar, que 

incentiva os entrevistados e projetarem suas motivações, crenças, atitudes ou sensações 

subjacentes sobre o problema em estudo”. Em relação à tabulação dos dados, esta foi 

operacionalizada de modo semelhante ao sugerido por Anielson Barbosa da Silva (2006) e por 

Melo et al. (2007), a saber: preparação, tabulação quantitativa e análise temática, na primeira 

fase; nas demais prevaleceram “os critérios de repetição e de relevância, que tratam, 

respectivamente, de destacar reincidências nos relatos e de relevância...” (MELO et al., 2007). 

Na segunda fase, foi realizada uma tabulação quantitativa, sendo a mesma uma estatística 

descritiva apresentada nos moldes de uma tabela, pois, conforme a autora, “proporciona uma 

visão mais ampla, quantificada e resumida das entrevistas”. A terceira fase contemplou uma 

releitura das respostas dos questionários, na busca por resgatar temas e ideias que foram além 

do roteiro de perguntas. 

Os achados da dissertação de Santos demonstram que a EAD e sua operacionalização 

é vista como “boa” e possibilita a formação daqueles que não podem estar no contexto do 

ensino presencial. No entanto, aspectos como autodisciplina, automotivação e 

comprometimento do aluno na busca por conhecimento parecem não ser vistos com “bons” 

olhos na IES pesquisada. Sobre a percepção dos sujeitos quanto à EAD, a operacionalização 

desse “novo” sistema de ensino/aprendizagem, mais especificamente o ambiente virtual, é 

percebida como precária, pouco funcional e confusa. A pesquisa também identificou a 
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necessidade de treinamento e capacitação para operacionalizar a plataforma, bem como para 

aprimorar o seu funcionamento. Em relação à EAD, o trabalho levantou que as competências 

fundamentais envolvem desenvolver habilidades para usar as TIC‟s e conhecer a plataforma 

utilizada pela IES. Já para os alunos, as competências estão ligadas ao conhecimento da 

plataforma, ao comprometimento e ao domínio das TIC. 

Em relação ao modelo de José Ricardo Costa de Mendonça et al. (2012), os 

componentes julgados necessários em relação às competências profissionais dos professores 

são: comportamental, política, ética como mais recorrentes, seguidas pelos componentes 

cognitiva e funcional. Especificamente na EAD, a recorrência dos componentes nos relatos 

dos pesquisados denotou sua priorização como sendo cognitiva, comportamental e ética como 

mais recursivas. As competências exteriorizadas são: conhecimento específico, metodológico, 

avaliativo, pessoal e social. Segundo os resultados da pesquisa, os esforços dispensados pelos 

professores no desenvolvimento de suas competências consistem em participar de 

treinamentos e cursos. 

Continuando na análise dessa dissertação, identificamos a técnica de análise de 

conteúdo realizada, percebendo que os relatos foram além dos questionamentos e dos 

objetivos específicos da pesquisa, mas que, diante da recursividade, merecem atenção, 

segundo a autora, que são: ambiente virtual de aprendizagem e portal universitário. 

O trabalho analisado guarda semelhança com esta de tese aqui apresentado apenas no 

referencial teórico, o qual trata dos saberes formativos dos docentes, sendo que o autor o 

utilizou com a finalidade de discutir a formação docente para a utilização e a aplicação na 

educação a distância.  

A dissertação de Leite
7
 apresenta como tema de pesquisa “O trabalho docente no 

Curso de Administração da Universidade Tiradentes (UNIT), em Sergipe”. Este tema foi 

desenhado a partir da vivência da autora, uma vez que ela é formada em Ciências Econômicas 

e desenvolveu o interesse por pesquisar este tema devido à falta de conhecimento pedagógico 

dos professores bacharéis. A autora também buscou desenvolver questões norteadoras: “como 

se configura hoje o trabalho docente na educação superior – curso de Administração?”; “Os 

docentes bacharéis estão apenas reproduzindo modelos vividos por eles quando estudantes, 

sem qualquer aprimoramento resultante da formação continuada, especialmente na área 

pedagógica?”; “Os docentes portadores de formação pedagógica, como licenciaturas, 

destacam-se como inovadores ou estão também reproduzindo essas relações?” e “Os alunos 
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do Curso de Administração, como avaliam o trabalho docente?”. Assim, o objeto do estudo é 

“As representações dos alunos do Curso de Administração da UNIT Campus 

Farolândia – Aracaju (SE), turnos matutino e noturno, sobre o trabalho dos seus professores e 

as representações dos próprios professores a respeito do seu trabalho docente nesse curso. 

Tem como objetivo geral da investigação “caracterizar as representações docentes e 

institucionais sobre o trabalho do professor do curso de Administração da UNIT e suas 

relações com a respectiva formação inicial”. 

Os objetivos da dissertação em análise foram: i) analisar as representações dos sujeitos 

sobre si como docentes da educação superior (autoimagem docente), sobre os saberes que são 

privilegiados nesse exercício e a necessidade de formação continuada para o desenvolvimento 

de saberes pedagógicos, confrontando-os com a avaliação institucional feitas pelos alunos; 

ii) identificar os saberes exigidos pelo respectivo projeto pedagógico do curso, bem como as 

ações estabelecidas nesse documento para suprir, manter e desenvolver um trabalho de 

formação continuada, confrontando-os com as representações docentes; iii) observar e 

caracterizar o exercício docente de bacharéis e licenciados em sala de aula, no Curso de 

Administração da UNIT, mediante explícito consentimento dos sujeitos, com foco nos 

saberes.  

Inicialmente a dissertação de Leite apresenta a problemática da educação superior no 

Brasil e no Estado de Sergipe, dando ênfase ao curso de Administração. A autora também 

contextualiza o processo histórico da educação no Brasil e a consolidação do ensino superior 

no país e trajetória do curso de Administração em Sergipe e no Brasil.  

Como referencial teórico, a autora enfoca o trabalho docente na educação superior, 

utilizando como principais fontes Miguel G. Arroyo (2002), Selma Garrido Pimenta e Maria 

S. Lima (2002), Maurice Tardif e Claude Lessard (2005), Antonio Nóvoa (1997), Selma 

Garrido Pimenta e Léa das Graças Camargos Anastasiou (2008) e Garcia et al. (2003). Sobre 

o tema formação docente e educação superior, as principais fontes bibliográficas pela autora 

foram: Selma Garrido Pimenta e Léa das Graças Camargos Anastasiou (2008), Antonio 

Nóvoa (1995, 2002), Maurice Tardif (2002, 2010), Léa das Graças Camargos Anastasiou 

(2002), Philippe Perrenoud (1999, 2000). 

A autora apresenta a metodologia utilizada na dissertação logo na introdução. 

Conforme análise, observamos que a abordagem utilizada neste trabalho é a etnometodologia, 

a qual, segundo fundamentação teórica amparada em Antonio Carlos Gil (2009, p. 23), “[...] 

analisa as crenças e os comportamentos do senso comum. Os etnometodológos têm a 

pretensão de estar mais perto das realidades...”. A dissertação é uma pesquisa de campo com a 

“inspiração” de um estudo de caso, sendo uma investigação quali-quantitativa, descritiva. Na 
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abordagem qualitativa foi utilizada, como instrumento, uma entrevista semiestruturada e 

observações diretas com registros cursivos e depoimentos dos sujeitos envolvidos. A autora 

não descreve como foi realizado o tratamento dos dados na parte quantitativa da pesquisa. No 

entanto, é apresentado, na sequência, o universo de pesquisa, sendo que foram pesquisados 

770 alunos (2011/1) e 735 alunos (2011/2), os quais haviam respondido a avaliação on-line. 

Em relação aos docentes, foram entrevistados doze (12) docentes, oriundos de diversos 

cursos. 

Os principais achados da dissertação foram os seguintes. O perfil docente atende às 

demandas e expectativas dos documentos institucionais (PDI, PPI e PPC). A avaliação 

institucional demonstrou que a carga horária estabelecida na matriz curricular é insuficiente 

para cumprir os planos de ensino e também detectou que os aspectos pedagógicos das 

docências e questões metodológicas apresentam tendência negativa. O processo de 

comunicação professor/aluno foi considerado “bom”. A pesquisa evidenciou que os “docentes 

atribuem sua competência principalmente à aplicação dos seus saberes experienciais e 

disciplinares nas práticas docentes cotidianas e complementadas pelos saberes curriculares, 

condicionando-a à formação continuada específica”. Também identificou que, para os 

professores entrevistados, a formação continuada no curso de Administração é importante. 

Percebemos uma aproximação com o tema proposto em nossa tese, principalmente nas 

questões relacionadas aos saberes docentes, pois os professores entendem que os seus saberes 

estão diretamente relacionados às competências exigidas. 

A problematização apresentada na dissertação de Godoi
8
 incide sobre a “atuação do 

professor do ensino superior para o curso de Administração”. Segundo a autora, os aspectos 

relacionados à atuação do professor de administração possuem a sua origem em situações 

atribuídas aos alunos pelos professores, nos processos de ensino e aprendizagem. No entanto, 

Godoi apresenta como hipótese para o seu trabalho que “estes problemas sejam resultantes da 

utilização de práticas docentes regidas por um modelo tradicional que desconsideram, por 

falta de uma formação pedagógica dos docentes, as necessidades do corpo discente”. A 

dissertação faz uma revisão conceitual do tema: “as propostas do perfil do administrador e um 

panorama da formação dos profissionais que desempenham a função docente”.  

O estudo ora analisado foi realizado a partir de uma pesquisa documental qualitativa, 

com reflexões sobre o tema proposto, sendo que o objeto do estudo é uma amostra específica 

de um universo regional da cidade de São Paulo, alinhados a um cenário específico, onde os 
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conhecimentos pedagógicos se incorporam aos conhecimentos do curso de administração. 

Obedecendo este critério, a pesquisa apresenta-se fundamentada na análise documental, sendo 

esta uma técnica importante da metodologia qualitativa.  

A dissertação de Godoi está dividida em três capítulos, sendo que o primeiro conceitua 

administração empresarial e todo seu apanhado histórico; o segundo concentra-se na docência 

em administração e nos conhecimentos educacionais, tecendo reflexões sobre as 

possibilidades e saberes da docência na perspectiva do ensino-aprendizagem e elaborando 

considerações sobre o ensino superior e a profissionalização docente; por sua vez, o capitulo 

três explica a metodologia utilizada, os projetos estudados e as análises. 

A autora apresenta o projeto FLIP/RJ que trata de visitas anuais dos alunos dos cursos 

de graduação à Festa Literária Internacional de Paraty. O objetivo do projeto é desenvolver 

com os alunos práticas de inserção social, promovendo a busca pelo “a aprender”. Ainda 

conforme Godoi, a vivência nesse tipo de evento possibilita um crescimento tanto para os 

alunos como para os professores, moldando, assim, novas formas de docência. 

O segundo projeto apresentado pela autora e utilizado como ferramenta de análise para 

responder a problemática é o “Projeto Blog – Elaine e Adm. Geral”, consistindo na utilização 

de uma ferramenta midiática, neste caso, o “blog” para interação entre os professores e 

alunos. 

Como base teórica para fundamentar seu estudo, a autora trabalhou na linha da 

docência em administração e dos conhecimentos pedagógicos. Em relação à docência em 

administração são utilizados autores da área de educação, uma vez que são poucos os 

trabalhos específicos sobre este tema. Neste aspecto, são apresentados autores como: Paulo 

Freire (1987), Moacir Gadotti (1997), Pedro Demo (1998), José Carlos Souza Araújo (2004), 

Maria Isabel da Cunha; Cleoni Maria Barbosa Fernandes (1994), Ilma Passos Alencastro 

Veiga (2005) e Edgar Morin (2000). 

Sobre os saberes da docência no processo de ensino-aprendizagem, a autora apresenta: 

Miguel Zabalza (2004), Selma Garrido Pimenta; Léa Graça Camargos Anastasiou (2010), 

Antonio Flavio Barbosa Moreira (2005), Maurice Tardif (2002), Raymond Bourdoncle e 

Claude Lessard (2002). Em relação aos temas “prática docente”, “docência no ensino 

superior” e “profissionalização docente”, os autores utilizados foram: Donald A. Schön 

(2000), Anthony F. Buono; Kenneth W. Kerber (2010), Antonio Nóvoa (1992b), Selma 

Garrido Pimenta; Léa Graças Camargos Anastasiou (2010), Selma Garrido Pimenta (2010), 

Paulo Freire (1987), Pierre Bourdieu (1989), Ilma Passos Alencastro Veiga et al. (2000) e 

fundamentando a didática no ensino superior são apresentados os seguintes autores: Cornênio 
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(1985), Selma Garrido Pimenta; Léa Graças Camargos Anastasiou (2010), Vera M. Candau 

(1983) e Luiz Antônio Cunha (2003).  

Esse estudo teve como problemática a atuação do professor do ensino superior para o 

Curso de Administração. Para alcançar os resultados esperados, a autora analisou os dois 

projetos supracitados. Os principais achados dizem respeito ao projeto de inserção social que 

contribui tanto para os docentes quanto os discentes como oportunidade de apreenderem 

juntos, pois é construído com bases igualitárias entre professores e alunos, contribuindo para 

identificar que inovar é possível quando propomos ações de inclusão social e educativa. 

Por sua vez, o projeto Blog – “Elaine e Adm. Geral” contribuiu para evidenciar que a 

aplicação de inovações tecnológicas no âmbito da educação funciona como ferramenta de 

melhorias do processo de aprendizagem, segundo os dados obtidos por Godoi os discentes 

consideram acessível o processo de interação com a ferramenta tecnológica.  

A dissertação de Godoi apresenta aproximação com esta tese somente na parte da 

fundamentação teórica, pois utiliza autores que pretendemos como aporte, ao abordar os 

temas: prática docente, docência no ensino superior e profissionalização docente. Apesar da 

autora identificar os saberes docentes, não ocorre um aprofundamento em relação a 

construção dos saberes dos professores, sendo que este é o foco desta tese. 

A dissertação de Pereira
9
 tem como objetivo investigar as práticas pedagógicas de 

professores bacharéis de um curso de graduação em administração. Para tal, a autora busca 

realizar uma análise do trabalho do professor bacharel atuante em curso de graduação de 

Administração, tendo como foco principal investigar os aspectos pedagógicos do exercício 

docente em relação à prática pedagógica. Neste aspecto, a autora busca responder às seguintes 

questões: i) como é a prática pedagógica do professor bacharel do curso de graduação em 

Administração em uma universidade privada do sul mineira?; ii) por que esses professores 

adotam determinadas práticas pedagógicas? iii) qual a visão dos professores bacharéis do 

curso de graduação em Administração acerca da prática pedagógica? 

Em relação à metodologia, Pereira utiliza como fundamento o “materialismo histórico 

dialético” desenvolvido pelo filosofo alemão Karl Marx, optando por utilizar como 

metodologia a “clínica da atividade” de Yves Clot. A pesquisa caracteriza-se por ser de cunho 

qualitativo. A metodologia “clínica de atividade” permite um processo de autoconfrontação 

entre os participantes; para a realização desta etapa foram elaboradas três fases. A primeira 

fase foi a constituição do grupo de professores foco da pesquisa, frisando que apenas dois 
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deles aceitaram participar do estudo. Na fase dois ocorreu a gravação do vídeo da aula de cada 

um dos professores participantes. Segundo Pereira, é por meio desse instrumento que será 

realizada a análise das atividades. A terceira fase foi a realização da autoconfrontação 

simples, sendo o momento em que professor assistiu ao vídeo de sua aula e teceu comentários 

sobra a atividade.  

Posterior a isso, foi realizada uma entrevista semiestruturada apenas com os 

professores que participaram da autoconfrontação. Na sequência, foi aplicado um questionário 

com perguntas fechadas para todo o corpo docente do curso de graduação em Administração, 

o qual teve como objetivo, segundo a autora, traçar o perfil dos docentes deste curso. 

Em sua fundamentação teórica, a dissertação apresenta o histórico e a evolução dos 

cursos de administração. Logo em seguida, é apresentado um capítulo intitulado “conhecendo 

o professor do Ensino Superior”, onde a autora traz alguns temas importantes como: i) Perfil 

do professor do ensino superior, o qual é fundamentado com: Gatti; Barretto (2009), Greice 

Scremin; Silvia Maria de Aguiar Isaia; Daniela da Silva Aimi (2010), Glícia S. Gripp; Bruno 

Moreti Testi (2012), além de informações apresentados pelo INEP e pelo CFA. Outro tema 

trazido por Pereira é: ii) Desafios do professor do ensino superior, trabalhando os autores: 

Bernadete Gatti (2003), Sandra Regina Soares; Maria Isabel da Cunha (2010), Maurice Tardif 

(2002), Glícia S. Gripp; Bruno Moreti Testi (2012), além das informações do INEP e CFA. 

Pereira também debate em relação ao item iii) trajetória profissional do professor do ensino 

superior brasileiro, sendo os principais autores utilizados: Silvia Maria de Aguiar Isaia; Doris 

Pires Vargas Bolzan (2004), Marília Costa Morosini (2000), Cunha (2000), Maria Isabel da 

Cunha; Beatriz Maria Boéssio Atrib Zanchet (2010), Sandra Regina Soares; Maria Isabel da 

Cunha (2010, 2013). O último tópico trabalhado pela autora em sua fundamentação é: 

iv) formação e prática pedagógica, sendo que os autores trabalhados: Ghiraldelli Junior 

(2006), Clemont Gauthier (1998), Haydt (2008), Lira D.; Dam Sponchiado (2012), Maurice 

Tardif (2002), Selma Garrido Pimenta (2005), Silvia Maria de Aguiar Isaia; Adriana Moreira 

da Rocha Maciel; Doris Pires Vargas Bolzan (2011), Vanessa Alves da Silveira de 

Vasconcelos; Valeska Maria Fortes de Oliveira (2011), Walter Esteves Garcia (1975), Maria 

Isabel da Cunha (2004). 

Entre os principais achados da pesquisa estão: a) o perfil do professor do curso de 

administração da Universidade pesquisada é composto, em sua grande maioria, por homens 

com faixa etária de 35 anos, com formação superior e nível de pós-graduação de mestrado e o 

regime de trabalho na instituição de horista; b) em sua grande maioria, são formados em 

Engenharia e exercem outras atividades profissionais. Neste sentido, a pesquisa identificou 

que o docente “professor bacharel” é sobrecarregado pelas suas atividades profissionais em 



43 

 

seu cotidiano e dedica-se pouco à docência; c) mesmo neste contexto, os professores acham 

que possuem habilidades e conhecimentos para lecionar no ensino superior; d) a pesquisa 

apontou para a ausência de formação profissional, dificuldades de conciliar a teoria com a 

prática, dificuldade e ausência de uma série de saberes, tal como o ensino na era da 

informação; e) em relação às práticas docentes os professores utilizam ferramentas 

tradicionais de ensino e são repetidores de práticas de outros professores. 

Percebemos uma aproximação com esta tese no que tange aos saberes docentes na 

prática do ensino superior e em relação ao curso foco da pesquisa. No entanto, ao analisar os 

resultados alcançados, o perfil dos professores pesquisados e os que participaram da 

metodologia de autoconfrontação, verificamos distanciamento em relação ao objeto proposto 

em nossa tese, o que, por sua vez, corrobora a importância e o ineditismo desta proposta. 

Neto Ribeiro
10

, em sua dissertação, aborda o tema “competências profissionais”, 

ligado à formação no ensino superior, justificando a escolha do tema com: Ramalho; Nunes 

(2004), Saviani (2010) e Perrenoud (2000). Neste sentido, o autor elabora algumas questões 

que norteiam o seu trabalho, quais são: a) como os professores da IES pesquisada articulam 

seus conhecimentos teóricos de formação e de experiência prática no exercício da docência, a 

fim de atingir o perfil do egresso delineado pelas DCN?; b) como os professores percebem o 

conceito de competências?; c) como essa nova abordagem tem interferido em seu 

planejamento e sua prática docente?; d) como a formação docente, inicial e continuada, tem 

influenciado na docência de forma a contribuir com o desenvolvimento das competências 

profissionais do curso de Administração?. 

Conforme descrito pelo autor, essas questões levaram ao desenho do objetivo geral da 

dissertação que ficou definido como: “analisar e discutir a educação para as competências na 

sua relação político-pedagógica com a formação e a prática docente, no âmbito das 

competências profissionais estabelecidas pelas DCN e que devem ser desenvolvidas pelos 

estudantes do curso analisado”. 

Dentre os objetivos específicos da referida pesquisa, podemos destacar: i) analisar o 

processo de formação inicial (área de aderência) e continuada dos professores que atuam no 

curso e na área específica de atuação no mercado e ii) analisar as ações realizadas pelos 

professores em sua prática docente, tendo como referência as competências profissionais 

propostas nas DCN, procurando compreender como elas podem contribuir para o 

desenvolvimento das competências profissionais desejadas previstas nas DCN. 
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Em relação à abordagem metodológica utilizada, o autor optou pela quanti-qualitativa, 

de caráter descritivo, analítico, transversal. O estudo foi desenvolvido com aporte teórico de 

Creswell (2010), sendo caracterizada por uma pesquisa de campo e a análise de documentos 

das Diretrizes Curriculares Nacionais. O estudo empírico foi realizado junto aos professores 

do curso de Administração da IES pesquisada. Como instrumentos para a coleta dos dados e 

da discussão dos documentos legais foram utilizadas a análise de conteúdo e análise estatística 

descritiva. 

Diferente dos demais trabalhos analisados, Neto Ribeiro, em sua dissertação, não 

elucubra na sua fundamentação teórica os principais autores frequentemente utilizados como 

referência aos temas: formação docente, docência superior, ensino superior, formação 

profissional e prática docente. O autor apresenta estes autores junto com capítulo de análise 

dos resultados. 

Ao analisar o perfil do corpo do docente são utilizados os autores: Antônio Carlos Gil 

(2003), Selma Garrido Pimenta; Léa das Graças Camargos Anastasiou (2014, 2005), Jurjo 

Torres Santomé (2003) e Maurice Tardif; Claude Lessard (2012). Em relação à formação 

docente inicial e continuada, os autores utilizados são: Dilvo Ristoff (2011), Graziela Giusti 

Pachane; Elisabete Monteiro de Aguais Pereira (2004), Antônio Carlos Gil (2013), Maria 

Isabel de Almeida (2012), José Carlos Libâneo (2013), Maurice Tardif (2012), Marcos 

Tarciso Masetto (2003), Philippe Perrenoud (2000) e Francisco Imbernón (2011). 

Considerando o eixo de análise sobre as competências profissionais e as práticas 

docentes, foram utilizadas as seguintes obras de Perrenoud (1999, 2000, 2000, 2013). Sobre 

as abordagens das competências, o autor traz para discussão e fundamentação: Joan Rué 

(2009), Jurjo Torres Santomé (2011), Philippe Perrenoud (2013), Maria Isabel de Almeida 

(2009) e Xavier Roegiers; Jean-Marie de De Keteke (2004). Em relação à crítica a abordagem 

das competências, são apresentados: Demerval Saviani (2010), Maria Isabel de Almeida 

(2009), Marise Nogueira Ramos (2011), Elio Carlos Ricardo (2010) e Philippe Perrenoud 

(2013).  

O eixo prática docente é fundamentada a partir de Marcos Tarciso Masetto (2003), 

Philippe Perrenoud (1999), Joan Rué (2009) e Antônio Carlos Ribeiro Silva (2012). Sobre a 

teoria e prática, os autores utilizados são: Philippe Perrenoud (2013), Antoni Zabala; Laia 

Arnau (2010). 

Os principais resultados alcançados pela pesquisa de Neto Ribeiro foram: a) mesmo 

com a falta de formação inicial em formação pedagógica, a maioria dos professores conhece e 

utiliza as competências profissionais indicadas nas DCN do curso no planejamento de suas 

disciplinas; b) possuem como referência de atividades pedagógicas eficazes aquelas 
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relacionadas às metodologias ativas de aprendizagem, porém utilizam com maior frequência 

em suas aulas as técnicas tradicionais de ensino; c) a aquisição dos saberes docentes para o 

eficaz exercício profissional está ligada aos processos de formação continuada e ao próprio 

desenvolvimento profissional docente. 

Existe uma aproximação importante desta dissertação com esta tese no que diz 

respeito aos saberes docentes. No entanto, acaba por se afastar porque os sujeitos pesquisados 

serão caracterizados por atuarem em uma universidade pública. 

A dissertação de Faria
11

 apresenta como tema a “formação continuada de professores 

atuando no ensino superior em Curso de Administração de uma Universidade privada”. 

Segundo a autora, essa pesquisa busca propiciar um espaço para discussão sobre os 

movimentos que regem as práticas docentes no ensino superior em uma instituição privada. O 

problema da pesquisa apresentado é “Como a formação continuada dos professores do curso 

de Administração de uma instituição de ensino superior privada tem acontecido e que 

implicações nos modos de atuação os docentes experimentam? ”. 

Faria acaba por estruturar o trabalho em capítulos, sendo que cada um destes está 

relacionado a um objetivo específico, quais sejam: i) compreender como a formação 

continuada pode (ou não) potencializar modos de atuação docentes vinculados à produção 

cientifica; ii) entender como as afecções produzidas nos processos de formação continuada 

potencializam as práticas docentes e iii) compreender quais os sentidos de ser professor nos 

entre lugares constituídos na instituição de ensino superior privada. 

Segundo a autora, a intenção da pesquisa foi captar a compreensão dos movimentos 

formativos que se desenrolam em meio ao grupo de docentes do curso de Administração. A 

pesquisa foi realizada em uma universidade privada na cidade de Vila Velha, Paraná, no curso 

de Administração, por meio da metodologia cartográfica.  

Os professores foram selecionados durante o próprio processo investigativo, sendo 

realizado um encontro para apresentar a proposta da pesquisa e sondar o interesse dos 

docentes em participar. As conversas foram gravadas em áudio e, posteriormente, transcritas e 

disponibilizadas aos professores. A autora formou pequenos grupos, os quais obedeciam à 

disponibilidade dos professores participantes. 

Faria inicia seu aporte teórico apresentando a composição do curso de administração, a 

partir das resoluções do MEC e as Diretrizes Curriculares Nacionais para o curso em questão. 

Em seguida, a autora apresenta a fundamentação teórica sobre a formação de professores e o 
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que estava sendo produzido academicamente em relação a este tema, sendo que os principais 

autores destacados são: Maurice Tardif (2000), Isabel Lelis (2001), Célia Linhares (2002) e 

Janete Magalhães Carvalho; Iguatemi Santos Rangel (2009). 

É importante destacar o mapeamento realizado pela autora em relação às produções 

apresentadas nos Encontros da Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em 

Administração (EnANPADS) e na ANGRAD, no período de 2006 a 2011. A autora 

contabilizou 372 produções na divisão acadêmica Ensino e Pesquisa em Administração e 

Contabilidade, em que os trabalhos obedeciam às seguintes temáticas: Formação do Professor 

e do pesquisador; planejamento e organização de cursos e programas; contexto institucional 

do ensino e da pesquisa; temas livres e casos para o ensino em administração e contabilidade. 

O destaque dado pela autora diz respeito à aproximação que os trabalhos apresentados no eixo 

“Formação de Professores...” possuem com as pesquisas dos autores como: Vigotsky, Freire e 

Maurice Tardif. 

Os principais achados da dissertação de Faria são: a) a busca dos professores por 

outros campos de saberes para dar continuidade à sua formação acadêmica formal; b) a falta 

de tempo para a dedicação à pesquisa e falta de incentivo financeiro para buscar a 

qualificação; c) a prática docente é mais do que uma conversação, uma troca de informações; 

d) a formação continuada fora dos espaços institucionalizados. 

Após análise, entendemos que existe pouca aproximação dessa dissertação com a 

proposta apresentada nesta tese. O aspecto a ser considerado e que corrobora a escolha dessa 

temática é o baixo número de produção apresentado nos encontros acadêmicos da área de 

Administração sobre este tema. Destacamos também uma diferença importante, em que, 

apesar da pesquisa ser realizada no curso de Administração, os professores pesquisados são 

formados em diversas áreas do conhecimento. 

Aguiar
12

 em sua tese de doutorado apresenta como problema central de pesquisa: 

“como a formação continuada pode contribuir para o desenvolvimento profissional dos 

docentes da graduação em Administração?”. Segundo o autor, a partir de suas leituras, 

questões complementares foram elaboradas para auxiliar na resposta a esse questionamento, 

as quais destacamos a seguir: i) quais são os saberes profissionais docentes dos professores de 

Administração e como os constituíram?; ii) os docentes de Administração desenvolvem seus 

saberes por meio de iniciativas próprias e/ou institucionais?; iii) os docentes de administração 

sentem a necessidade de uma constante atualização? 
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Aguiar inicialmente elabora um recorte na trajetória dos cursos de Administração no 

Brasil e, em seguida, expõe a fundamentação teórica sobre a docência no ensino superior, 

apresentando autores como: Victor R. L. Aguiar (2001), Ana P. P. Paula; Marco A. Rodrigues 

(2006), Carlos O. Bertero (2007), Luís C. Ferreira Gomes (2007), Pedro Demo (2000), 

Marilda da Silva (2003) e Marli Eliza Dalmazo Afonso de André (1995). O autor também 

aborda a questão relacionada ao “bom professor”. Neste mote são trabalhados os autores: 

Françoise Lantheaume (2006), Maurice Tardif (2002), Selma Garrido Pimenta (2002), Joseph 

Lowan (2004), Antonio Carlos Gil (2006), Raewyn Connell (2010), Roberto Valdés Puentes, 

Orlando Fernández Aquino; Armindo Quillici Neto (2009), Marcos Masetto (1998), Philippe 

Perrenoud (2002). Maria Isabel da Cunha (1989), Antonio Nóvoa (2006) e Francisco 

Imbernón (2009) são utilizados com a finalidade de fundamentar “o saber”, “o saber fazer” e 

o “saber ser”. Na teoria sobre os saberes docentes Aguiar utiliza: Philippe Perrenoud (2002), 

Maurice Tardif (2002) e Selma Garrido Pimenta (2002), os quais dialogam com Rui Canário 

(1998) e Raewyn Connell (2010) em relação aos aspectos importantes dos saberes 

profissionais docentes.  

Aguiar elabora um capítulo para fundamentar o desenvolvimento profissional docente, 

sendo que, para alcançar este objetivo, utiliza: Maurice Tardif (2002), Maria do Céu Roldão 

(2006, 2008), Bernardete Gatti; Elba S. de Sá Barreto (2009), Françoise Lantheaume (2006), 

Carlos Marcelo (2009), Francisco Imbernón (2009) e J. Gimeno Sacristán; A. I. Pérez Gómez 

(1998). Para fundamentar o desenvolvimento profissional, o autor trabalha com: Carlos 

Marcelo (2009) e Francisco Imbernón (2009). Sobre a formação continuada e o 

desenvolvimento profissional, os autores utilizados são: Philippe Perrenoud (2002), Maurice 

Tardif (2002), Bernardete A. Gatti; Elba S. de Sá Barreto (2009), Carlos Marcelo (2009), 

Selma Garrido Pimenta (2002), Maria do Céu Roldão (2006) e Antonio Nóvoa (1995). 

Como procedimentos metodológicos, o autor escolheu realizar uma busca no banco de 

tese da CAPES, no período de 1997 a 2010. Justificando sua escolha pelo fato de que, neste 

período, ocorreu a segunda alteração no currículo mínimo para o curso de administração. 

Cabe destacar que o autor encontrou dezenove (19) trabalhos científicos que apresentavam 

alguma relação com a sua pesquisa.  

A escolha do método do trabalho, segundo Aguiar, obedeceu ao tema escolhido para 

pesquisa e o universo de investigação. Neste aspecto, o autor optou por realizar um estudo do 

tipo levantamento ou Survey. Sendo que o universo de entrevistados eram os professores do 

curso de Administração de dezessete (17) instituições do Sistema ACAFE do Estado de Santa 

Catarina; destas, treze (13) instituições aceitaram participar da pesquisa, ao todo a amostra 
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contou com 235 professores que responderam a um questionário. Ressalta-se que 48% dos 

pesquisados na tese de Aguiar não eram professores administradores. 

Os principais achados dessa tese foram: a) os professores em sua maioria são horistas 

e normalmente não são graduados em Administração; b) de modo geral, o curso de 

Administração no Brasil caracteriza-se pela baixa cientificidade na formação dos docentes; 

c) sobre a docência, o autor evidenciou que o ensino superior significa lecionar, pois poucos 

professores são ligados à pesquisa e à extensão, isto devido à grande maioria do universo de 

pesquisa serem professores horistas; d) sobre os saberes, ficou evidente que os entrevistados 

consideram seus saberes profissionais confluentes com os saberes provenientes de sua história 

de vida; e) a formação continuada poderia contribuir efetivamente para o desenvolvimento 

dos saberes experimentais e atualização dos saberes do campo específico da administração. 

Analisando essa tese de doutorado, em relação a esta tese, verificamos uma 

aproximação nos aspectos teóricos e no objetivo que procura identificar os saberes dos 

professores do curso de Administração, bem como lócus de busca, portal da CAPES. No 

entanto, as semelhanças não avançam, uma vez que os professores pesquisados são de 

diversas formações. O autor dessa tese faz uso da formação continuada como uma ferramenta 

para o desenvolvimento dos saberes. Salientamos que essa proposta não é do interesse de 

nossa tese. 

A dissertação de Bussolo
13

 apresenta como questão de pesquisa “quais os habitus 

docentes dos professores administradores dos cursos de Administração da região carbonífera e 

como se manifestam na sala de aula na percepção dos professores administradores e 

acadêmicos de Administração?”, sendo o principal objetivo segundo o autor conhecer o 

habitus do professor administrador nos cursos de Administração da região carbonífera e 

perceber como se manifestam no contexto da sala de aula na percepção de professores 

administradores e estudantes. A dissertação também apresenta como objetivos específicos: 

i) identificar quais habitus podem ser considerados como próprios dos professores 

administradores e ii) como relacionar estes com os objetivos de estudo e conteúdo de 

formação do administrador na perspectiva de Bourdieu. 

O universo de pesquisa foram professores administradores, ou seja, segundo o autor, 

professores que tenham sua formação em administração e que atuam em mais de uma 

Instituição de Ensino Superior – IES. O lócus da pesquisa foi a região carbonífera do Estado 

de Santa Catarina, sendo selecionados oito (8) professores. Em relação aos estudantes foram 
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selecionados discentes de apenas duas instituições, cursando o último semestre do curso de 

Administração.  

Sobre a metodologia da dissertação, Bussolo destaca que foi uma pesquisa do tipo 

descritiva, com uma abordagem quantitativa e qualitativa, com prevalência desta. Para a 

pesquisa junto aos professores selecionados, foram realizadas entrevistas semiestruturadas, 

em virtude da sua flexibilidade: “o pesquisado pode fazer perguntas que não estavam 

planejadas previamente”. Em relação aos estudantes, foram selecionados 42 acadêmicos que 

responderam a um questionário. Considerando o aspecto metodológico aplicado junto aos 

professores, a análise das informações ocorreu através de análise de conteúdo, após a 

transcrição das entrevistas, onde segundo Bussolo, foram organizadas as falas dos 

entrevistados. O autor utilizou a técnica de tematização dos dados coletados.  

Em relação à fundamentação teórica, o autor utiliza um capítulo para abordar 

informações sobre os conceitos e as teorias da Administração ao longo da história. Já como 

fundamento teórico, o autor trabalha o conceito de capital, campo e de habitus proposto por 

Bourdieu, sendo que este é o referencial teórico que norteia toda a análise deste estudo. 

Os principais autores utilizados para fundamentar a teoria de Bourdieu são: Pierre 

Bourdieu; C. A. Passeron (1982), Maria Alice Nogueira; Cláudio Marques Martins Nogueira 

(2009), Carlos Benedito Martins (1990), Pierre Bourdieu (1990, 1984, 1996), Renato Ortiz 

(1983) e Célia Mara Sales Buonicontro (2001). Para fundamentar o capítulo sobre docência e 

habitus profissionais, foram utilizados os autores: Alberto Carlos Teixeira Alvarães; Ligia 

Silvia Leite (2009), Janete Lara Oliveira et al. (2011), Marta Fabiano Sambiase Lombardi 

et al. (2011), Cristiano de Oliveira Maciel; Antonio João Hocayen-da-Silva; Castro (2008), 

Maria Mariana Dias Cavalcante (2007), Régis Nunes Medeiros (2004) e Célia Mara Sales 

Buonicontro (2001). 

Os principais achados estão relacionados às características do administrador, 

apontadas pelos estudantes como: a) a capacidade de resolver, de solucionar conflitos nas 

organizações e, por consequência, em uma sala de aula; b) ser organizado com seu ambiente 

de trabalho; c) a corporificação dos habitus que cercam a profissão de Administrador; d) o 

administrador que entra em uma instituição de ensino superior, em um curso de 

Administração, deve levar uma série de comportamentos, atitudes e modos de pensar; e) é um 

profissional que conhece o mercado de atuação; e f) as práticas adotadas pelos professores 

administradores são reconhecidas em sua grande maioria no campo da Administração. 

Após a análise da dissertação ora apresentada, verificamos uma baixa aproximação 

com nossa tese. Podemos considerar que a grande aproximação ocorre somente no objeto/foco 

de estudo, ou seja, os professores administradores. No entanto, a pesquisa não busca 
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identificar o que estes habitus influenciam nos saberes e fazeres dos professores 

administradores. O que corrobora a importância deste projeto de tese, tornando o mesmo 

singular e de utilidade para o universo acadêmico. 

A dissertação de Medrado
14

 tem como objetivo central “investigar a trajetória 

profissional de professores do Ensino Superior do curso de Administração, evidenciando o 

papel da afetividade nesta constituição”, como base teórica para discussão da efetividade na 

formação de professores, a autora utiliza a teoria da psicogenética de Henri Wallon. 

Em relação aos procedimentos metodológicos, cabe destacarmos que a pesquisa é de 

natureza qualitativa, utilizando metodologia biográfica-narrativa; os instrumentos para coleta 

de dados foram: o questionário de caracterização e entrevista estruturadas e biográficas. O 

universo de pesquisa foram três professores do Ensino Superior do Curso de Administração 

de uma Instituição Privada de ensino, sendo que dois eram professores administradores e um 

da área de conhecimentos gerais. 

Medrado apresenta em sua dissertação um panorama sobre os cursos de Administração 

no Brasil e a docência em Administração, sendo que, neste último, utiliza autores como: 

Laurinda Ramalho de Almeida (2008), Antonio Bolivar (2002), Rui Canário (2000), 

Francisco Imbernón (2009), Vera Maria Nigro de Souza Placco (2006), Maria do Céu Roldão 

(2007), Maurice Tardif (2000) e Maurice Tardif; Danielle Raymond (2000). A autora também 

faz menção ao número reduzido de trabalhos sobre formação de professores, sendo que o 

enfoque mais encontrado é sobre o ensino da administração. 

Terminado o posicionamento sobre os cursos de Administração, Medrado inicia a 

fundamentação teórica da dissertação, onde apresenta os conceitos que fundamentam a Teoria 

da Afetividade, utilizando para isto Henri Wallon (1979), Laurinda Ramalho de Almeida 

(2009), Regina Célia Almeida Rego Prandini (2004), Abigail Alvarenga Mahoney (2004), 

Leila Christina Simões Dér (2004), Franco (2008), Amaral (2004) e Gulassa (2004). 

O objetivo central da pesquisa conseguiu identificar que a afetividade está presente no 

relato dos três professores pesquisados; também foi evidenciado que nenhum dos professores 

tinham realizado reflexões sobre como se tornaram professores, principalmente no caso dos 

professores administradores, uma vez que a ideia de ser professor não era a primeira opção 

profissional, já que estes ainda não se enxergam como professores. 

Após a leitura e a sistematização das ideias da dissertação de Medrado passamos a 

analisar a sua aproximação com esta tese. Como nos demais trabalhos aqui analisados, existe 
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 MEDRADO, G. da R. Tornar-se professor de Administração: um estudo sobre o papel da afetividade na 

trajetória profissional. 2012. 162 f. Dissertação (Mestrado em Educação)−Pontifícia Universidade Católica de 
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uma breve aproximação, por ter como foco o curso de Administração, no entanto, a 

dissertação avança para o caminho da afetividade e os sujeitos da pesquisa são professores do 

curso de Administração, mas não necessariamente professores formados em Administração. 

A dissertação de Silva
15

 tem como problema: “que formação possuem os bons 

professores” universitários dos cursos de Administração e Ciências Contábeis e como 

constroem as suas práticas docentes?”. Logo o objetivo geral da dissertação foi “investigar 

que formação possuem os bons professores universitários de Administração e Ciências 

Contábeis, indicados pelos alunos e que práticas desenvolvem, buscando compreender como 

consolidam seus saberes docentes. ” 

Como metodologia, foi realizada uma pesquisa qualitativa, a qual foi dividida em três 

etapas. A primeira etapa foi da elaboração de um questionário e a escolha do público alvo, 

que foi composto de trinta professores de disciplinas técnicas dos cursos de Administração e 

Ciências Contábeis de duas universidades da Baixada Santista. A segunda etapa foi da 

aplicação de um questionário a 30 alunos do 8º período dos cursos de Administração e 

Ciências Contábeis de uma das duas universidades. Já a terceira etapa foi do questionamento 

junto aos quatro professores definidos pelos alunos como “bons professores”, buscando 

identificar seus conhecimentos e práticas. 

Inicialmente, o autor discorre sobre a Universidade e os cursos de Administração e 

Ciências Contábeis no Brasil, onde realiza uma revisão histórica sobre a educação brasileira e 

a conformação histórica dos cursos. É importante ressaltarmos que este procedimento faz 

parte de quase todos os trabalhos aqui analisados. No capítulo seguinte, o autor apresenta a 

Educação Superior Brasileira, enfatizando seus dilemas e perspectivas. Nesta acepção, Silva 

apresenta como referencial teórico autores como: Leonor Maria Tanuri (2000), Maria Isabel 

da Cunha (2006), Maurice Tardif; Claude Lessard (2009), Maurice Tardif (2002), Léa das 

Graças Camargos Anastasiou (2003), Selma Garrido Pimenta; Maria Isabel de Almeida 

(2011), Carlos Marcelo (2009), Mário Sérgio Cortella (2006), Maria Amélia Santoro Franco 

(2008), Marcos Tarciso Masetto (2003) e Léa das Graças Camargos Anastasiou; Leonir 

Passete Alves (2003).  

As principais constatações da pesquisa de Silva foram: a) não existe nenhum tipo de 

formação pedagógica nos cursos de formação de bacharéis em Administração e Ciências 

Contábeis; b) não há incentivo à formação continuada nas instituições de ensino; c) a 

experiência no campo profissional não é fator preponderante para o sucesso na docência. 
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 SILVA, G. R. da. Professor Universitário dos Cursos de Administração e Ciências Contábeis: Saberes e 
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2012. Orientadora: Maria Amélia do Rosário Santoro Franco. 



52 

 

Também pode ser destacada a articulação que os docentes realizam entre os saberes técnicos e 

os saberes da sua experiência profissional, com base nas suas vivências.  Cabe destacarmos 

que a pesquisa identificou que todos os alunos entrevistados possuem um modelo de professor 

“completo”, o qual representa a Figura do “bom professor” e as suas práticas em sala de aula. 

Destacamos na pesquisa que os professores entrevistados, após identificação dos 

alunos, não possuem formação pedagógica, no entanto, conseguem reunir conteúdo, 

processos, dinâmicas e buscam a transformação dos alunos e o seu comprometimento. Essa 

constatação evidenciamos em outra observação da autora, onde os alunos destacam a sinergia 

existente entre os professores e os alunos. A autora descreve que um processo institucional 

sistêmico de formação pedagógica pode ser direcionado à melhoria da prática dos professores. 

Por fim, a pesquisa constatou que todos os professores sujeitos possuem conhecimentos 

técnico-científicos suficientes para o exercício da profissão e buscam qualificação através de 

especializações, no entanto o processo de qualificação ocorre muito mais na área técnica do 

que na área pedagógica. 

Podemos dizer que essa dissertação possui uma aproximação muito importante com 

esta tese, por ter como objetivo central “investigar que formação possuem os bons professores 

universitários de Administração e Ciências Contábeis, indicados pelos alunos, e quais práticas 

desenvolvem, buscando compreender como consolidam seus saberes docentes”. Ressaltamos 

que a referida dissertação analisou professores bacharéis que ministram aulas no curso de 

Administração e Ciências Contábeis, não especificando se os sujeitos são professores 

administradores. Considerando que esta tese aborda os saberes e fazeres dos professores 

administradores no curso de Administração de Empresas de uma Universidade Pública, o 

conteúdo trabalhado nessa dissertação não inibe a realização e a apresentação desta tese. 

A dissertação de Lima
16

 tem como objetivo “explorar e descrever como se formam os 

professores que atuam no Ensino Superior de Administração em localidades distintas das 

capitais brasileiras”. Para tanto, a autora utilizou uma abordagem metodológica de natureza 

qualiquantitativa com a utilização do método do Discurso do Sujeito Coletivo (DSC). 

A pesquisa identificou que os métodos de aprendizagem e formação docente em 

Administração ainda estão fundamentados na tradicional lógica individual-cognitivista de 

aprendizagem, a qual está baseada na transmissão e absorção explícita de conhecimentos 

técnico-profissionais. Cabe ressaltar que este trabalho, apesar de estar com seu resumo na 

plataforma Sucupira, não foi localizado na sua versão digital para análise. No entanto, a partir 
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do seu resumo, podemos verificar uma aproximação apenas no aspecto ligado ao curso e aos 

sujeitos, uma vez que a dissertação não apresentou resultados em relação aos saberes e fazeres 

dos professores administradores. 

Estes foram os achados de pesquisa que nos permitiram a observação das tendências 

de pesquisas sobre formação dos professores de administração, seus saberes e fazeres nos 

últimos cinco anos.  

1.2 ANÁLISE DO CONJUNTO DE ACHADOS DE PESQUISA 

Após as análises dos quinze trabalhos selecionados, por respeitarem os recortes 

propostos para elaboração desta tese, foi possível observar que o tema formação docente teve 

ocorrência em seis dos quinze trabalhos analisados, ou seja, 40% (quarenta por cento) dos 

trabalhos possuem como um dos seus pilares teóricos a formação docente. 

Observamos também a ausência de uma abordagem de (auto) formação docente aliada 

ao desenvolvimento profissional docente, ou seja, a abordagem da formação docente como 

um processo cujo protagonista da própria formação é o professor, bem como do seu 

desenvolvimento profissional. Isto reforça a nossa opção pela pesquisa (auto) biográfica, a 

partir da narrativa de si, em que o professor retoma a sua história, o seu percurso 

(auto) formativo e a sua trajetória de desenvolvimento profissional para [res]significá-los. Ao 

contar as suas experiências, o professor empreende um processo de reflexão e 

(auto) formação, elaborando a sua (auto) biografia educativa (JOSSO, 2010). Outro eixo 

teórico bastante abordado nos achados de pesquisa foi o ensino baseado em competências, 

sendo que este tema apareceu em três dos quinze trabalhos analisados. Aqui podemos 

identificar talvez um viés das pesquisas sobre o ensino de Administração muito pela 

característica do curso, voltado à formação de competências, habilidades e atitudes na base 

das suas diretrizes. Também foram identificados outros eixos teóricos, tratando: da 

afetividade (dois trabalhos), da prática docente (dois trabalhos), do perfil do professor (dois 

trabalhos), da formação continuada (dois trabalhos), da docência no ensino superior (dois 

trabalhos). Os eixos teóricos: trabalho docente, profissionalidade, desafios dos professores do 

ensino superior, trajetória profissional do ensino superior, habitus docentes, educação 

superior, desenvolvimento profissional docente (ampassam), apareceram em somente um 

trabalho. 

Cabe destacarmos o eixo teórico saberes da docência, o qual apareceu em apenas dois 

dos quinze trabalhos pesquisados e o tema fazeres na docência, que não foi citado em nenhum 

dos trabalhos pesquisados. Consideramos importante frisarmos que os temas nunca estão 
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sozinhos como fundamentação teórica, assim, poderá ter ocorrido, em um mesmo trabalho, a 

abordagem de três eixos teóricos como fundamentação.  

Também buscamos identificar as principais referências teóricas utilizados nos 

trabalhos aqui analisados. Para alcançarmos mais assertividade, dividimos a busca em dois 

eixos, quais sejam, a formação de professores (em administração) e os saberes e fazeres dos 

professores (em administração). É importante relembrarmos que estes eixos correspondem aos 

descritores previamente definidos para busca dos trabalhos no repositório pesquisado. O 

Gráfico 1, a seguir, demonstra com mais clareza esta observação. 

 

Gráfico 1 – Percentual de ocorrência de temas nos achados de pesquisa 

 

Fonte: Elaborado pelo Autor (2017).  

 

No eixo teórico sobre formação de professores (em administração), podemos observar 

que as principais referências bibliográficas foram, por ordem de recorrência: Philippe 

Perrenoud e Maurice Tardif, presentes em quatro dos 15 trabalhos analisados; Selma Garrido 

Pimenta, citada em três trabalhos; Marcelo Garcia, Léa das Graças Camargo Anastasiou, 

Francesc Imbernón, Maria Isabel da Cunha, Miguel Angelo Zabalza, Isaia, Maciel e Bolzan, 

Pimenta e Anastasiou, citados em dois trabalhos; Zabalza, Macedo, Laurinda R. de Almeida, 

Zabalza e Arnau, Hedioneia Pivetta, Silvia Maria de Aguiar Isaia, Marcos Tarciso Masetto, 

Vera Maria Nigro Souza Placco, Maria do Céu Roldão, Tardif e Lessard e José Carlos 

Libâneo, todos referenciados em apenas um trabalho cada. 
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A seguir, o Gráfico 2 mostra-nos as principais referências teóricas em relação ao 

descritor “Formação de Professores”, utilizado pelos autores das teses e dissertações 

analisadas, bem como o número de trabalhos em que estes teóricos foram considerados. 

 

Gráfico 2 − Principais referências teóricas em relação ao descritor “Formação de Professores” 

 

Fonte: Elaborado pelo Autor (2017).  

 

A seguir, o Gráfico 3 apresenta os principais referenciais teóricos utilizados pelos 

autores das teses e dissertações em relação ao descritor “Saberes e Fazeres dos Professores. 

 

Gráfico 3 − Principais referenciais teóricos das teses e dissertações em relação ao descritor 

“Saberes e Fazeres dos Professores” 

 

Fonte: Elaborado pelo Autor (2017).  
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No eixo saberes e práticas dos professores (em administração), as principais 

referências teóricas utilizadas pelos autores, em ordem decrescente, foram: Maurice Tardif, 

referenciado em oito dos quinze trabalhos analisados; Marcelo Garcia, referenciado em quatro 

trabalhos; Antonio Nóvoa e Selma Garrido Pimenta, citados por três autores como referência 

teórica em seus trabalhos; logo em seguida, aparece Marilia Morosini, Maria Isabel da Cunha, 

Léa das Graças Camargo Anastasiou, Philippe Perrenoud, todos com dois trabalhos cada; 

Cristiana D‟Avila, Ilma Passos Alencastro Veiga, José Gimeno Sacristán, José Carlos 

Libâneo, Paulo Freire, Marcos Masseto, Lessard, Miguel Arroyo, Miguel Angelo Zabalza, 

Isaia e Bolzan, Pimenta e Anastasiou, referenciados em um trabalho cada. 

Procuramos também identificar quais autores foram citados em ambos os eixos 

pesquisados “Formação de Professores” e “Saberes e Fazeres na/da docência”. Apresentamos 

de forma detalhada quais foram os autores utilizados nas teses e dissertações pesquisadas que 

fundamentaram o trabalho nos dois eixos. O Quadro 2, a seguir, além de demonstrar esse 

detalhamento, é importante para guiar esta tese na busca de suas referências teóricas, as quais 

deram sustentação à pesquisa aqui apresentada, cujas características tomaram como tema a 

(auto)formação e o desenvolvimento profissional docente no escopo da religação dos saberes 

na docência nos cursos de Administração. 

 

Quadro 2 − Autores e eixos “Formação de Professores” e “Saberes e Fazeres na/da docência” 

(continua) 

Autores Formação de Professores Saberes e Fazeres dos Professores 

Perrenoud, P.   

Zabala e Arnau   

Almeida   

Martinez   

Marcelo Garcia, C   

Anastasiou, L. da G. C.   

Pivetta, H.   

Isaia, S. M. de A.   

Imbernón   

Pimenta, S. G.   

Masseto, M. T.   

Cunha, M. I. da   

Placco, V. M. N. S.   

Roldão, M. do C.   

Zabalza, M. A.   

Tardif e Lessard   

Isaia, Maciel e Bolzan   

Libâneo, J. C.   

Pimenta e Anastasiou   

Tardif, Maurice   

Morosini, Marília   

Veiga, I. P. A.   
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(conclusão) 

D'avila, C.   

Sacristán, J. G.   

Freire, P.   

Nóvoa, A.   

Lessard   

Arroyo, M.   

Isaia e Bolzan   

Fonte: Elaborado pelo Autor (2017).  

 

Os autores Perrenoud, P.; Marcelo Garcia, C.; Anastasiou, L.; Pimenta, S. G.; 

Masseto, T. M.; Cunha, M. I.; Zabalza, M. A.; Libâneo, J. C.; e Tardif, M. repetem-se nos 

dois eixos pesquisados. A maioria dos achados de pesquisa utilizam os mesmos referenciais 

teóricos, sob novo olhar, considerando que são trabalhos voltados à docência na área de 

Ciências Administrativas, contribuindo para a disseminação do conhecimento da área de 

formação docente e dos saberes e fazeres na docência. 
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2 A TEIA CONCEITUAL 

Esta Tese afirma que o professor administrador pode constituir a sua (auto) formação 

no processo de desenvolvimento profissional docente e na interlocução entre as 

especificidades das Ciências Administrativas e da Educação. Para compreender e tecer os 

argumentos que a sustentam, fez-se necessário o aporte teórico-conceitual. Deste modo, este 

capítulo apresenta a teia conceitual tecida com apoio nos principais autores que auxiliariam a 

construir: a metáfora da construção da teia conceitual e a religação dos saberes; a 

fundamentação teórica sobre formação permanente na docência universitária; o 

desenvolvimento profissional docente; os saberes na/da docência; os conceitos sobre (auto) 

formação e experiência em si. 

Sob a inspiração de Fritjof Capra e de Edgar Morin, configuramos o aporte como uma 

“Teia Conceitual”, pois o nosso propósito é dialogarmos com os diferentes autores, 

entrelaçando os conceitos principais que sustentam o tema proposto. Fritjof Capra (1997, 

p. 21) conceitua “Teia da Vida”
17

 como uma visão ecossistêmica de Rede, integrando 

conhecimentos de diversas ciências na apresentação de um paradigma científico 

multidisciplinar - a ecologia profunda. O processo de evolução paradigmática proposto pelo 

autor inclui as contribuições das diferentes ciências com potencial para a reconstrução 

colaborativa do conhecimento, superando a visão fragmentada e reducionista do universo. 

Nestas, a Biologia destaca-se como pioneira, sendo influentes também a Gestalt e a Ecologia, 

mas, sobretudo, a Física Quântica.  

Por meio da Gestalt, advém o contributo do reconhecimento da totalidade, sendo esta 

muito mais do que a soma das partes; assim, um sistema não pode ser visto e compreendido se 

analisarmos apenas uma de suas partes. Utilizamos a definição da “Ecologia”, onde existe 

uma plena integração entre os reinos animal e vegetal da terra. Capra (1996) esclarece o 

movimento pela ecologia, ao afirmar que “na natureza, não há „acima‟ ou „abaixo‟ e não há 

hierarquias. Há redes aninhadas dentro de outras redes” (p. 45). Essa visão representa o 

mundo como uma rede de relações, abarcando o constante processo de mudança e 

transformação em conexões, interconexões, movimento, fluxo de energia e inter-relações. O 

pensamento complexo, proposto por Morin (2003), igualmente dinâmico e processual, 

complementa a noção de rede, conceito chave para os avanços científicos que demarcam o 

nosso tempo. 
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 CAPRA, F. A Teia da Vida. Uma nova compreensão científica dos sistemas vivos. São Paulo: Cultrix, 1997. 

[Publicação original: The Web of the life, A New Scientific Understanding of Living Systems, 1996.] 
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Em “Ponto de Mutação” (CAPRA, 1982), a viragem do paradigma tradicional é 

atribuída à Teoria da Relatividade, proposta por Albert Einstein, em 1905, a partir da qual o 

universo passaria a ser visto como Totalidade, em permanente processo de mudança, em 

fluxos de energia. A Teoria da Relatividade reconstitui a visão fragmentada do universo, 

sendo as partes não mais entidades isoladas, mas elementos de interação e interconexão com 

outros elementos determinados pela dinâmica do todo (CAPRA, 1997). A Teoria também 

permite que o pensamento complexo passe a ser uma nova forma de ver a realidade, passando 

a ser organizado como teoria verdadeiramente científica. 

Para Edgar Morin (2002)
18

, o pensamento complexo permite compreender esse novo 

paradigma, por ser um pensar mais abrangente, multidimensional, contextualizado e 

multi/inter/transdisciplinar. Em outra obra
19

 do mesmo autor, encontramos uma compreensão 

nessa direção: 

O paradigma da complexidade não “produz” nem “determina” a inteligibilidade. 

Pode somente incitar a estratégia/inteligência do sujeito pesquisador a considerar a 

complexidade da questão estudada. Incita a distinguir e fazer comunicar em vez de 

isolar e de separar, a reconhecer os traços singulares, originais, históricos do 

fenômeno em vez de ligá-los pura e simplesmente a determinação ou leis gerais, a 

conceber a unidade/multiplicidade de toda entidade em vez de heterogenizar em 

categorias separadas ou de homogeneizar em indistinta totalidade. Incita a dar conta 

dos caracteres multidimensionais de toda realidade estudada (MORIN, 2002, 

p. 334). 

Esse parece ser o caminho para um novo tipo de ciência, preconizada pelo autor como 

uma ciência com consciência. Morin (2010)
19

 afirma que o conhecimento científico 

atualmente, em relação a outras formas de conhecimento, tenta provar as suas “virtudes de 

verificação e descoberta” (p. 15). Isso traz reflexos positivos e negativos para caracterizar a 

oposição entre uma ciência elucidativa, enriquecedora e uma ciência especializada, carente de 

valores humanos e fragmentada. Desse modo, “sugere uma dupla tarefa cega” (p. 20): a 

necessidade da ciência natural se conceber como realidade social e a ciência antropossocial ao 

conceber seus aspectos biofísicos. 

Na mesma obra, Morin defende a ideia de complexidade do pensamento científico 

como a capacidade de compreensão da problemática organizacional (partes e todo do 

conhecimento) capaz de fazer dialogar com as especificidades dos fenômenos físicos, 

biológicos e humanos. Então, três propostas são delineadas para que a investigação seja 

pautada a partir de três elementos: diminuição da tecnoburocracia institucional, capacidade de 

autointerrogação dos cientistas e estímulos para o processo. 

                                                      
18

 MORIN, E. Educação e complexidade: os sete saberes e outros ensaios. São Paulo: Cortez, 2002.  
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 MORIN, E. Para a ciência. Ciência com consciência. 14. ed. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2010. 
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Ao problematizarmos o campo da formação do professor administrador, tivemos 

presente a importância da articulação dos saberes da/na docência universitária, isto porque 

outras pesquisas (MACIEL, 2000; ISAIA; MACIEL, 2011; MACIEL; ISAIA; BOLZAN, 

2012) já nos mostraram que não existe uma instância formadora do professor universitário. 

Assim, a formação inicial do docente universitário é voltada para sua área profissional. Este 

fato o inscreve em um processo permanente de desenvolvimento profissional docente, 

envolvendo as experiências e transformações ocorridas ao longo da carreira, influenciado pela 

formação inicial e continuada, pela prática profissional da área específica e do exercício da 

docência, além do contexto em que o professor está inserido, seus valores e suas crenças.  

De acordo com Isaia e Maciel (2011), tornar-se professor perpassa pela profissão de 

origem, os conhecimentos específicos da área e o domínio do objeto de estudo dessa 

profissão. Portanto, envolve os conhecimentos específicos da área, os conhecimentos 

pedagógicos, os conhecimentos da prática docente e a articulação destes no diálogo entre a 

área específica e a educação.  

Ao percebermos esta lógica, interessou-nos interrogar sobre tal articulação de saberes 

e sobre como ocorre na (auto)formação do professor administrador e no âmbito do seu 

desenvolvimento profissional docente. A área escolhida é a mesma do autor da Tese, 

professor em formação, vivenciando cotidianamente os desafios na/da docência universitária. 

Escolhemos a pesquisa (auto)biográfica pelo seu potencial autorreflexivo e (auto)formativo. 

Levamos em conta o que disseram Maciel, Isaia e Bolzan (2012): 

O exercício autorreflexivo da docência fortalece a implicação do profissional na 

tarefa educativa e na aprendizagem de como conduzir o processo pedagógico de 

ensinar uma profissão a alguém. Esse processo vai preparando o docente ao longo da 

carreira. Assim, quando a docência se torna uma prática rotineira, reduzindo-se 

meramente a práticas profissionais para os estudantes em formação, enfrentamos 

uma grave contradição entre o domínio do saber e do saber fazer e o 

desconhecimento de como ajudar o estudante a construir este saber e saber fazer 

para sua atuação como profissional na educação (p. 182). 

Vemos nesta investigação uma oportunidade de reencontro com a nossa própria 

docência, ou seja, ao escutar sensivelmente os professores protagonistas que contribuíram 

com a pesquisa, podemos escutar a nós mesmos, [res]significando nossos saberes e fazeres 

na/da docência.  

Após estas considerações introdutórias, vamos em busca da nossa Teia Conceitual. 

Não antes de perguntarmos à aranha como ela constrói a sua teia. Ela o faz com a 

fiandeira, ou seja, uma parte do seu corpo localizada na extremidade do abdômen, onde 

existem glândulas que secretam uma substância proteica líquida que endurece ao entrar em 

contato com o ar, transformando-se em fio de seda. Para iniciar a sua teia, a aranha se 
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aproximará de um local adequado para servir de base, expelindo a sua proteína que 

imediatamente transforma-se em fio de seda. Então irá puxando os fios de dentro para fora, 

rejuntando-os no centro, onde fará os raios e formará a teia. Fará dois tipos de teia: um com 

fio que gruda (para caçar e prender suas presas) e outro com fio seco, para que possa andar 

por ele. Uma das utilidades desse fio seco que nos interessa especialmente é ser um guia para 

chegar onde deseja. A aranha deposita um fio de teia em dado local e começa a andar; se 

acaso se perca, poderá retornar por ele, atuando como se fosse um carretel de linha 

demarcando uma trilha. 

Vamos imaginar que possuímos fiandeiros e que podemos tecer a nossa teia, optando 

por descrever a nossa teia de fio seco, permitindo percorrer os caminhos teórico e 

metodológico sem perder o nosso rumo. Para isso, escolhemos como núcleo conceitual a ideia 

de religação dos saberes (saberes e conexões), em torno deste núcleo os fios de projetam e 

interconectam tecendo a teia com conceitos que só estão em títulos separados por uma 

questão de organização, pois que, na Teia Conceitual, estão definitivamente interligados: 

formação permanente na docência universitária e movimentos construtivos da docência; 

(auto) formação e experiência de si; desenvolvimento profissional docente e saberes na/da 

docência. 

2.1 RELIGAÇÃO DOS SABERES  

Neste subitem, buscamos os conceitos a respeito dos saberes e as conexões existentes 

sobre este tema, utilizando as obras Edgar Morin (2002; 2011; 2012; 2013) e Pimenta (1997) 

(2005). 

No ano de 1998, Morin organizou as chamadas “Jornadas temáticas”; estas, por sua 

vez, deram origem aos livros “A Cabeça Bem-Feita” e “A Religação do Saberes” este último 

um compêndio de textos baseados nas palestras de intelectuais como: Jacques Labeyrie, 

Michel Cassé, Pasquale Nardone, Pierre Léna, Thomas Morvan, entre outros. Morin (2012) 

argumenta que a ideia central das “jornadas temáticas” era propiciar um debate a respeito dos 

saberes existentes e suas conexões, demonstrar que estamos todos conectados, ligados por fios 

condutores imperceptíveis que nos levam por uma teia de acontecimentos, cujo fim é a 

aplicação dos saberes e o aumento do conhecimento. Buscamos qualificar ainda mais o nosso 

entendimento pelo tema, tomando para leitura o livro “Os Sete Saberes Necessários à 

Educação do Futuro”, também de Edgar Morin. 

Para Morin (2012, p. 14) “O desafio da globalidade... é a inadequação cada vez mais 

ampla, profunda grave entre o saber fragmentado em elementos desconjuntados...”. 
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Entendemos a preocupação do autor, à medida que nos deparamos com diferentes situações 

em sala de aula, onde, na maioria das vezes, o processo de ensino está mais fundamentado no 

conteúdo do que na forma; em outras palavras, o professor preocupa-se mais em avançar no 

conteúdo do que propiciar ao aluno a compreensão e a importância do que ele está 

aprendendo, deixando de demonstrar as ligações existentes. Segundo o autor é necessário que 

ocorra uma adequação: 

A primeira é a adequação de todas as disciplinas, cientificas e humanistas, às 

finalidades educativas fundamentais, que acabaram sendo ocultadas pelas 

fragmentações disciplinares e pelas compartimentações entre duas diferentes 

culturas: 1) formar espíritos capazes de organizar seus conhecimentos em vez de 

armazená-los por uma acumulação de saberes (“Antes uma cabeça bem feita que 

uma cabeça muito cheia”, Montaigne); 2) ensinar a condição humana (“nosso 

verdadeiro estudo é o da condição humana”, Rousseau, Émile); 3) ensinar a viver 

(“viver é o ofício que lhe quero ensinar”, Émile); 4) refazer uma escola de cidadania 

(MORIN, 2012, p. 18). 

Para Morin (2012, p. 13) os saberes estão fragmentados, estão “separados em 

disciplinas especificas”, no entanto, os problemas são cada vez mais complexos, “[...] as 

realidades são mais polidisciplinares, transversais, multidimensionais, transnacionais, globais, 

planetárias”. O autor esclarece que a fragmentação da ciência e, por consequência, os saberes 

gerados, obteve como resultado a especialização, acabando por nos levar a uma miopia, a qual 

nos impede de ter um olhar sistêmico sobre todas as coisas. 

Ainda, conforme o autor supracitado, o desenvolvimento tradicional das disciplinas 

científicas obedecia a uma lógica reducionista e fragmentada, dando prioridade às partes em 

vez do todo. Esclarece, por outro lado, que os caminhos da complexidade têm obrigado aos 

cientistas um novo olhar, um novo exercício, onde o complexo se sobrepõe, onde precisamos 

uma análise global para chegar ao específico. “As novas ciências, Ecologia, ciências da Terra, 

Cosmologia, são poli ou transdisciplinares: têm por objetivo não um setor ou uma parcela, 

mas um sistema complexo, que forma um todo organizado” (MORIN, 2012, p. 25-26). 

Segundo o dicionário Aurélio de Língua Portuguesa, uma das definições possíveis 

para o termo “Saberes” é “a) conjunto de conhecimento adquiridos” (FERREIRA, 1986). De 

acordo com Morin (2002) todo o conhecimento adquirido ao longo da vida é constituído a 

partir de uma série de sinais e informações que vamos absorvendo durante a nossa jornada em 

busca do desenvolvimento.  

Por outro lado, para Pimenta (2005, p. 21), “conhecimento não se reduz a 

informação”. A partir de Morin (2002, 2011, 2012) e Pimenta (2005) podemos compreender 

que o conhecimento para ser concreto deve evoluir passar por estágios. Conforme Pimenta 

(2005, p. 21), a “informação é o primeiro estágio do conhecimento”, acrescentamos que, para 
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se conhecer, é preciso trabalhar este conhecimento, ou seja, “[...] trabalhar com as 

informações, classificando-as, analisando-as e contextualizando-as” (PIMENTA, 2005, p. 21). 

Esta afirmação corrobora o entendimento apresentado anteriormente, de que alguns 

professores apenas estão preocupados em repassar os conteúdos, sem ao menos mostrar o 

significado e a utilidade daquele conhecimento para os alunos. A autora ainda acrescenta: “o 

terceiro estágio tem a ver com a inteligência, a consciência ou sabedoria” (PIMENTA, 2005, 

p. 21-22). 

As Figuras que apresentamos a seguir representam, em nosso entendimento, a 

evolução necessária do conhecimento e, por consequência, a utilização correta dos saberes 

adquiridos ao longo da jornada evolutiva de formação. Podemos observar, na Figura 1, que o 

conhecimento adquirido apenas com o propósito tecnológico acaba por ser vazio, ou seja, sua 

utilidade passa a ser questionada. 

 

Figura 1 – Conhecimento científico-técnico 

 

Fonte: Elaborado a partir de Morin (2012). 

 

Entendemos, conforme ilustra a Figura 2 a seguir, que a verdadeira evolução e 

utilidade do conhecimento deve seguir este encadeamento: conhecimento científico 

conduzindo ao conhecimento técnico, o qual contribui efetivamente para a sociedade, em 

outras palavras, o retorno social da ciência para a sociedade e, consequentemente, para o 

Estado é visível. 

 

Figura 2 − Encadeamento do conhecimento útil 

 

Fonte: Elaborado a partir de Morin (2012). 

 

Na compreensão de Morin (2012) é mais importante ter o entendimento dos saberes e 

suas interligações, do que ter uma “cabeça cheia” de informações e conhecimento, mas sem 

Científico Técnico 

Científico Sociedad
e 

Estado Técnico 
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ter a noção e a assimilação da importância dos benefícios que este irá proporcionar. Para o 

autor, o entendimento da importância das informações e do conhecimento começa a ser 

tratado nos anos de 1960, com “[...] grandes desdobramentos que levam a ligar, contextualizar 

e globalizar os saberes até então fragmentados e compartimentados, e que, daí em diante, 

permitem articular as disciplinas umas às outras, de modo mais fecundo” (MORIN, 2011, 

p. 26).  

É importante que todos os movimentos que busquem articular os saberes tenham como 

foco uma visão global, obedecendo a aspectos multidisciplinares do conhecimento, ou seja, 

desejando uma religação dos saberes existentes, respeitado e se orientado pela essência 

humana (MORIN, 2011). Na compreensão do autor, “[...] todas as disciplinas, tanto das 

ciências naturais como das ciências humanas, podem ser mobilizadas, hoje, de modo a 

convergir para a condição humana” (p. 34). Completamos com a visão de Morin (2011) sobre 

a educação: 

O objetivo da educação não é transmitir conhecimentos sempre mais numerosos ao 

aluno, mas de criar nele um estado interior e profundo, uma espécie de polaridade de 

espírito que o oriente em um sentido definido, não apenas durante a infância, mas 

por toda a vida. É justamente, mostrar que ensinar a viver necessita não só dos 

conhecimentos, mas também da transformação, em seu próprio ser mental, do 

conhecimento adquirido em sapiência (p. 47). 

Com Morin (2002, p. 55), compreendemos que uma das principais descobertas do 

século XX foi a “incerteza”. Todo o conhecimento desenvolvido nos levou a identificar os 

“próprios limites do conhecimento”, sendo que a única certeza que existe é “[...] a da 

indestrutibilidade das incertezas...”. A evolução da vida humana é constituída de 

[re]transformações, uma constante evolução, um processo sincronizado de organização e 

auto-organização, sempre em busca da sobrevivência, um mistério constante, cercado de 

incertezas com expectativas que podem ou não se confirmar; em outras palavras, somos uma 

espécie extremamente insegura em relação ao nosso futuro, “essa incerteza se reflete 

evidentemente no sentido de nossas vidas humanas” (Id. ibid, p. 57). Nesse sentido, 

perguntamo-nos qual a finalidade dos saberes adquiridos ao longo da jornada? Nosso 

sentimento é que estamos constantemente tentando descobrir esta resposta. A nossa percepção 

é que ela pode estar no conjunto sistêmico das coisas, ou seja, na “religação dos saberes”. 

Há três princípios de incertezas no conhecimento: i) o primeiro é cerebral: o 

conhecimento nunca é um reflexo do real, mas sempre tradução e construção, isto é, 

comporta risco de erro; ii) o segundo é físico: o conhecimento dos fatos é sempre 

tributário da interpretação; iii) o terceiro é epistemológico: decorre da crise dos 

fundamentos da certeza, em filosofia (a partir de Nietzche), depois em ciência (a 
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partir de Bachelard e Popper). Conhecer e pensar não é chegar a uma verdade 

absolutamente certa, mas dialogar com a incerteza (MORIN, 2002, p. 59). 

Arrematamos este trecho/fio da nossa Teia com o entendimento de que apesar dos 

conhecimentos adquiridos em relação à educação, o cenário de incertezas nos obriga a buscar 

novos conhecimentos. Com base nas leituras realizadas, identificamos na educação o 

“catalisador” e nas disciplinas existentes a forma de “armazenar” e conservar os saberes que 

podem servir de base para a transformação e (auto) formação dos seres humanos. Pois, 

conforme Morin (2011, p. 116), “[...] de que serviram todos os saberes parciais senão para 

formar uma configuração que responda as nossas expectativas, nossos desejos, nossas 

interrogações cognitivas?”.  

Avançamos com o pensamento de Morin (2011) em relação à construção e evolução 

dos saberes, visto que, para o autor, “há sete saberes fundamentais que a educação do futuro 

deveria tratar em toda sociedade e em toda cultura, sem exclusividade nem rejeição, segundo 

modelos e regras próprias a cada sociedade e a cada cultura” (p. 15). O autor apresenta o que 

chamou de “sete saberes para a educação do futuro”, os quais estão fundamentados nos 

conceitos trabalhos anteriormente neste capítulo.  

O primeiro saber identificado por Morin (2011) diz respeito ao conhecimento sem um 

propósito, o qual é nomeado de “A cegueira do conhecimento: o erro e a ilusão”. Não existe 

conhecimento que não esteja de certa maneira ameaçado pela incerteza, pelo erro, “o 

conhecimento não é um espelho das coisas ou do mundo externo” (p. 19). Os paradigmas 

desenvolvidos pela ciência ao mesmo tempo em que nos mostram soluções factíveis para 

algum problema, podem nos expor a um processo de cegueira que nos leva a cometer erros e 

ter a ilusão que os problemas e as incertezas estão resolvidos. Estes erros podem ser 

classificados, segundo o autor e obra supracitados, como: a) erros mentais; b) erros 

intelectuais; c) erros da razão; e d) as cegueiras paradigmáticas. O importante seria aproveitar 

a possibilidade do erro e explorar todas as informações e possibilidades que esse erro oferece 

de se enxergar a realidade. 

O segundo saber apresentado por Morin (2011 p. 33) é denominado de “os princípios 

do conhecimento pertinente”; conforme o autor, “a era planetária necessita situar tudo no 

contexto e no complexo planetário”. Em outras palavras, é preciso enxergarmos o conjunto, 

pensarmos de forma sistêmica, global, e agirmos localmente, saber que os conhecimentos e 

saberes estão interligados e que as partes afetam o todo. Por mais sofisticado que o 

conhecimento possa ser, este deve estar dentro de um contexto e ter um propósito. É 
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necessário percebermos o contexto, trabalharmos de forma global, pois tudo está interligado, 

termos foco multidimensional e sabermos que todo o conhecimento é complexo. 

O terceiro saber é o de “ensinar a condição humana”, sendo importante que a nova 

educação compreenda a condição humana, sua diversidade e sua singularidade, pois, para 

Morin (2011), somos uma raça de indivíduos que fazem parte de uma sociedade, onde 

nascemos e crescemos, fazendo parte de um ambiente cultural. Não estamos sozinhos no 

cosmos. Ao ensinar precisamos desenvolver a habilidade de nos entendermos como espécie, 

como indivíduos, como sociedade, entender nossa complexidade e trabalhar nossa essência 

humana. Nossa realidade é complexa e única. Precisamos nos perceber no conhecimento e a 

importância deste para a nossa espécie.  

O próximo saber, apresentado por Morin (2011), é “ensinar a identidade terrena”, 

implicando em compreender a “era planetária” que estamos vivendo. É a possibilidade de 

refletirmos sobre os próprios problemas que estão cada vez mais complexos com o processo 

de globalização. Precisamos desenvolver um senso crítico, capaz de ver que certos 

acontecimentos estão destruindo a vida planetária. Cabe à educação ensinar que os problemas 

estão interligados, existindo um sistema complexo onde ação e reação podem gerar 

acontecimentos catastróficos para a humanidade. É necessário abrir os olhos e mostrar que a 

humanidade tem um único destino, indiferente da região do globo a qual pertencemos.   

O quinto saber é “enfrentar as incertezas”, uma vez que, conforme Morin (2011), nada 

é certo; a única certeza é a incerteza. A educação deve estar preparada para apresentar o 

inesperado, pois a nossa história é repleta de incertezas e vivemos em um mundo incerto. 

Nesse aspecto, precisamos nos preparar para enfrentarmos as incertezas, pois, assim, uma 

nova forma de pensar e entender os movimentos existentes no processo complexo de 

aprendizagem irá se constituindo. Para o autor, a incerteza é real, uma vez que a nossa 

realidade é apenas a nossa ideia de realidade. O nosso conhecimento é incerto perante a ilusão 

do conhecimento. Precisamos desenvolver no homem a capacidade de estar preparado para o 

inesperado, pois sabemos que existe o futuro, mas não sabemos o seu conteúdo. 

O sexto saber é “ensinar a compreensão”. Compreender o processo evolutivo do 

homem e a nossa condição humana exige refletir sobre os problemas da humanidade. Apesar 

de vivermos em um ambiente que prega o individualismo, precisamos desenvolver o senso do 

coletivo: “é importante compreender os outros, mas para isso vamos precisar compreender 

nós mesmos” (MORIN, 2011, p. 81). Continuando, precisamos desenvolver “um sentimento 

mútuo que nos une à nossa Terra, considerada como primeira e última pátria” (p. 84). 
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O sétimo e último saber apresentado por Edgar Morin para a educação do futuro, diz 

respeito à ética do gênero humano. Este saber está ligado diretamente à tríade indivíduo, 

sociedade, espécie e suas inter-relações. Para o autor, estes problemas estão conectados às 

questões de moral e ética - “existe um aspecto individual, outro social e outro genético de 

espécie” (MORIN, 2011, p. 93), ou seja, compartilhamos de um mesmo destino. Nesta lógica, 

tudo está integrado, o que impulsiona a uma mudança de pensamento, do fragmentado para o 

sistêmico, onde podemos conceber uma mudança significativa na forma de agir e pensar, 

desenvolvendo uma postura ética do gênero humano, avançado na redução das incertezas e 

preparando as futuras gerações para enfrentar o estado de caos existente. 

Por fim, percebemos que todos os conhecimentos, paradigmas científicos e saberes 

precisam ter um propósito, estando conectados. Sendo assim, a religação dos saberes é a  

[...] a arte de organizar seu próprio pensamento, de religar e, ao mesmo tempo, 

diferenciar. Trata-se de favorecer a aptidão natural do espirito humano a 

contextualizar e a globalizar, isto é, a relacionar cada informação e cada 

conhecimento e seu contexto e conjunto. Trata-se de fortificar a aptidão a interrogar 

e a ligar i saber à dúvida, de desenvolver a aptidão para integrar o saber particular 

em sua própria vida e não somente a um contexto global, a aptidão para colocar a si 

mesmo os problemas fundamentais de sua própria condição e de seu tempo 

(MORIN, 2012, p. 21). 

A “religação dos saberes”, no nosso entendimento, é o ponto de partida para um 

processo formativo crítico e autorreflexivo, condizente com o esperado de um profissional da 

educação, o qual busca, em seu desenvolvimento, o desenvolvimento do outro.  

Seguiremos na busca da nossa Teia Conceitual, talvez em direção ao núcleo conceitual 

articulador, a base em que fixaremos o nosso fio para que ele nos guie o caminho. Assim, 

apresentaremos a formação docente como trajetórias de formação e (auto)formação em um 

continuum de desenvolvimento profissional, por meio das gerações pedagógicas, nas quais se 

imprimem modos próprios de ser professor, em outras palavras, a (auto)formação do 

professor universitário, mais precisamente nosso foco, o professor administrador. 

2.2 FORMAÇÃO PERMANENTE NA DOCÊNCIA UNIVERSITÁRIA 

Nossa tese traz como tema central o protagonismo docente, uma vez que propõe a 

escuta sensível aos professores administradores de uma universidade pública, todos bacharéis 

que, possivelmente, entraram na vida acadêmica sem preparo pedagógico, a exemplo da 

discussão empreendida por Isaia e Bolzan (2008, p. 44): “Os docentes que atuam na docência 

superior, em sua maioria, tiveram sua formação na área especifica de seu bacharelado e/ou 
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licenciatura, sem, contudo, terem qualquer atividade ou disciplina curricular que os preparasse 

pedagogicamente para atuar na Educação Superior” . 

Agregamos a este pensamento os trabalhos de Maciel (2000; 2009a e 2009b); Isaia 

(2003 e 2006a) e Isaia e Bolzan (2006), revelando o despreparo dos professores universitários, 

principalmente aqueles em início de carreira. No entanto, as autoras salientam que a falta de 

preparo tende a ser solucionada no desenrolar da trajetória docente deste professor ao longo 

do seu desenvolvimento profissional. Nesse contexto, Isaia e Bolzan (2008) entendem que o 

desenvolvimento profissional docente passa pela trajetória e pela vivência do professor, ou 

seja, pela construção de sua carreira pedagógica no transcorrer de sua atividade como 

professor, sendo que pode ser realizada em uma ou em várias instituições de ensino. Assim, 

compreendemos que o processo (auto)formativo e o desenvolvimento profissional estão 

imbricados na dinâmica construtiva dos saberes na/da docência. 

Apreendemos, a partir de Isaia (2006b), Isaia e Bolzan (2008), Maciel, Isaia e Bolzan 

(2012), que o envolvimento dos professores com as instituições onde exercem a sua docência 

condiciona as suas ações formativas, as quais buscam o seu desenvolvimento e por 

consequência o desenvolvimento dos seus alunos. “O significativo a considerar é que a 

carreira é influenciada, tanto pelas características pessoas (trajetória de vida) dos professores, 

quanto pelas profissionais (contexto institucional em que estão inseridos)” (ISAIA; 

BOLZAN, 2008, p. 47). 

Na mesma direção, Bolzan, Isaia e Maciel (2013) afirmam: 

Desse modo, pensar a formação docente pode nos levar a dois caminhos: as 

trajetórias formativas entendidas como uma rede de relações na qual as reflexões, o 

compartilhamento e reconstruir experiências e conhecimentos são essenciais para 

este processo, bem como a promoção de atividades nos grupos de pesquisa e 

trabalhos intergrupais; e as trajetórias formativas compreendidas como possibilidade 

de desenvolvimento profissional a partir de programas de formação, envolvendo 

saberes e fazeres de estudantes e professores (p. 52). 

António Nóvoa (2007, p. 5) considera ser necessário “passar a formação de 

professores para dentro da profissão”, ou seja, um novo formato de formação docente deve ser 

articulado como tarefa a ser realizada pelos professores e para os professores. Pois “não 

haverá nenhuma mudança significativa se a comunidade dos formadores de professores e a 

comunidade dos professores não se tornarem mais permeáveis e imbricadas” (Idem, p. 06). 

Adiante, sobre as mudanças no processo formativo docente “[...] elas só fazem sentido se 

forem construídas dentro da profissão, se forem apropriadas a partir de uma reflexão dos 

professores”.  
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Temos a observar que a complexidade exige que a formação docente seja 

compreendida como um todo, como um continuum, de modo integrado e articulado em 

relação aos diferentes processos e dimensões envolvidas. Não podemos fragmentar o que é 

complexo e relacional, pois nas palavras de Morin (2002, 2014), tudo o que isola um objeto, 

destrói a sua realidade. Assim, é preciso conhecer as relações todo/partes, religando o 

conhecimento das partes ao todo. A complexidade constitutiva da realidade e da vida é 

inerente à ação da pessoa/profissional, ao seu pensamento e ao objeto com que trabalha, sendo 

inerente à própria dinâmica da vida. Isso significa que a complexidade, expressando uma 

tessitura comum, possibilita a vida, favorecendo o desenvolvimento da inteligência e do 

pensamento e a evolução.  

Para Zabalza (2000), ser professor, nos dias atuais, é a experiência de aprender algo 

novo a cada dia, é o processo de se reinventar e fazer deste um mecanismo de sobrevivência. 

Este é um dos desafios implícitos da profissão docente e do exercício dela na educação 

superior. Ensinar a sua profissão é o mote deste profissional que, ao reinventar-se, reinventa a 

própria profissão e o modo de ensiná-la. É preciso tramar esta ideia com o fio de um 

pensamento complexo que se projeta como parte em um todo, ao mesmo tempo em que 

resgata do todo para si o sentido de sua integralidade. 

Nessa direção, compreendemos, com Marcelo García (2009), a importância de rever as 

práticas, uma vez que o conhecimento se encontra em constante evolução e que nossos 

estudantes se transformam a cada novo dia. A velocidade das mudanças obriga os professores 

a uma constante readaptação no seu processo de ensinar, para que as respostas possam ser 

buscadas, novos questionamentos surjam e o ciclo de aprendizagem continue.  

Compreendendo a intercomunicação entre professores e estudantes, como o diálogo 

entre gerações diferentes, com Isaia e Bolzan (2008) corroboram a ideia, ao referirem que, 

durante a sua trajetória formativa, os professores envolvem-se com uma pluralidade de 

gerações pedagógicas, definindo-as como conjuntos de diferentes anos/épocas vivenciados 

por diferentes grupos de pessoas que compartilham as mesmas crenças e estilos de vida, mas 

que vivem no mesmo período histórico. Este convívio de gerações pedagógicas acaba por 

permitir o entrelaçamento de histórias, modos de pensar e de conduzir. Esta textura do 

cotidiano da vida profissional do professor acarreta uma complexidade ainda maior no 

processo de desenvolvimento profissional, pois, conforme citado anteriormente, como 

professores, estamos em constante aprendizado. 

Em 2006, na Enciclopédia de Pedagogia Universitária, Silvia Isaia define gerações 

pedagógicas: 
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Geração Pedagógica: conjunto de professores que se situam em uma mesma 

dimensão temporal e compartilham entre si valores, crenças, convicções e estilos 

próprios de entender e viver a docência (HUBERMAN, 1989; ISAIA, 2001a). O 

contexto da Educação Superior compreende uma multiplicidade de gerações 

pedagógicas que não só se sucedem, mas se entrelaçam em um mesmo percurso 

histórico, possuindo, contudo, modos diferenciados de participação, interação e 

compreensão na trajetória formativa a ser empreendida pelos professores e a 

instituição em que atuam. Notas: as possíveis resistências ao longo dessa trajetória 

podem ser em decorrência da assincronia geracional entre os diversos grupos de 

professores, o que indica a necessidade de ela ser levada em conta para o 

planejamento e a implementação do desenvolvimento profissional docente (p. 368). 

Esses processos construtivos do “ser professor”, da sua identidade e da dinâmica em 

que o professor tece a sua formação vêm sendo, já há algum tempo, estudados por Isaia e 

Bolzan (2008), as quais explicam que a discussão sobre ele “se dá a partir da busca pela 

compreensão dos movimentos construtivos da docência, bem como do delineamento de 

possíveis ciclos de vida profissional desses sujeitos” (p. 43). As autoras, Isaia e Bolzan 

(2008), apresentam a existência de quatro movimentos ao longo da trajetória docente: 

 

a) Preparação à carreira docente: concentra todas as influências pregressas do 

professor, como, por exemplo, dentre outros, os modelos familiares, os modelos de 

professores do ensino médio e os estágios em docência orientada nos cursos de 

pós-graduação; 

b) Entrada efetiva no magistério superior: este episódio pode ocorrer de maneira 

ocasional, quase involuntária, não sendo a primeira opção profissional para muitos 

professores universitários, mas também ocorre de forma planejada, neste caso, 

existe um grande grau de envolvimento entre esses professores universitários e à 

docência desde o início; 

c) A marca da pós-graduação na docência superior: representa uma nova perspectiva 

para o professor universitário, principalmente em relação a sua carreira 

profissional, a entrada na pesquisa e a orientação de alunos, o que “representa um 

novo movimento transformativo na construção da carreira docente” (p. 51); 

d) Professoralidade docente: o amadurecimento profissional do professor, quando 

este entende o seu papel no processo de ensino e aprendizagem e a necessidade dos 

alunos passa a ser mais importante do que o conteúdo em si. 

 

Esses movimentos ao longo da trajetória docente refletem o pensamento de Bolzan, 

Isaia e Maciel (2013, p. 53), ao afirmarem: “consideramos que foco da formação de 

professores não pode estar restrito a pensar e discutir a organização do ensino e seus 
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desdobramentos, mas antes de tudo, está em mobilizar os sujeitos a continuarem aprendendo, 

nos diferentes contextos de atuação”. Neste contexto, a trajetória formativa do professor 

tornar-se parte do percurso ao longo da sua vida (MACIEL, 2000, 2006, 2009a, 2009b, 

2009c). 

Outro conceito que resgatamos é o da construção identitária do professor, pois a nossa 

proposta de pesquisa envolve professores administradores e a questão do quanto do 

Administrador encontra-se no professor e o quanto do professor existe no Administrador, é 

um dos tópicos nas narrativas docentes. A busca por uma conexão entre a formação docente e 

a identidade profissional nos levou a encontrar uma forte ligação em Pimenta (2005), ao 

descrever que a identidade profissional é constituída a partir das significações sociais que o 

professor possui da sua profissão e que os significados sociais da profissão devem ser revistos 

constantemente, levando sempre em consideração as “práticas consagradas culturalmente e 

que permanecem significativas” e devem ser descartadas as “tradições que não oferecem 

avanço para o professor no seu processo de formação e de identidade”. 

Carlos Marcelo Garcia (2009) também entende que a construção da identidade 

profissional ocorre a partir da trajetória formativa e de como os professores se percebem e 

percebem os outros professores. Para o autor, é “uma construção do seu eu profissional, que 

evolui ao longo da sua carreira docente e que pode ser influenciada pela escola, pelas 

reformas e contextos políticos”, ou seja, a construção da identidade docente é um processo em 

constante evolução. O autor considera que a identidade profissional é um processo evolutivo, 

que depende do contexto onde a pessoa está inserida, sendo composta por sub-identidades 

inter-relacionadas. O processo de formação da identidade nunca para e, a partir da 

constituição da identidade, é mais fácil avançar em aspectos como: motivação, compromisso e 

satisfação com a profissão. E como é um continuum, tal processo também estará imbricado no 

desenvolvimento profissional docente. 

Antonio Bolívar (2016) analisa que as mudanças sociais das últimas décadas levaram a 

uma crise de identidade profissional dos professores, uma vez que alguns princípios que eram 

seguidos pela sociedade e pelo sistema escolar foram afetados pela modernidade. O autor 

destaca questões como identificação sexual, religiosa, familiar ou laboral como os aspectos 

que mais influenciam as contradições e ambiguidades no cotidiano profissional do professor. 

Em um paradigma conservador de formação, os programas e os cursos de “capacitação 

e reciclagem”, estabelecidos por um sistema rígido e regular, tinham como proposição a 

atualização, a qualificação e o aprimoramento dos profissionais, produzindo maior “eficiência 

e eficácia” no desempenho das atividades educacionais. Tais propostas partiam de pacotes de 
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atividades pontuais e rápidas, focalizadas no como fazer, ou seja, métodos e técnicas 

pretensamente garantiam o êxito da aprendizagem dos acadêmicos, seguindo os modelos de 

gestão de pessoas para a qualidade e voltadas à redução de tempo e à racionalização de 

recursos/esforços. Este modelo de formação, infiltrado no campo da educação, migrou de uma 

visão de gestão dos recursos humanos, imprimindo atividades com resultados imediatistas 

(BEHRENS, 2006, 2007). 

António Nóvoa (1992a, p. 25) nos orienta a uma nova visão sobre a formação docente: 

“A formação não se constrói por acumulação (de cursos, de conhecimento ou de técnicas), 

mas sim por um trabalho de reflexividade crítica sobre as práticas e de (re) construção 

permanente de uma identidade pessoal”. Temos aqui, pois, um fio articulador entre formação 

e identidade. 

Nessa perspectiva, Behrens (2006) argumenta que uma nova visão se encontra no 

paradigma da complexidade ou emergente, citando Fritjof Capra e Edgar Morin, anunciando 

uma educação reflexiva capaz de intervir na realidade e transformá-la, com base na ideia de 

totalidade e de interconexão de múltiplas abordagens. Assim, a formação de professores 

passará a ser interativa, ultrapassando os velhos modelos em prol da qualificação contínua, 

dinamizada em um processo permanente de crítica reflexiva, intervenção colaborativa e 

investigação na construção do ensinar e aprender. Behrens (2007, p. 448) defende um novo 

sentido ao termo “formar” no contexto pedagógico, atribuindo-lhe o sentido mais adequado, o 

qual “pode refletir um processo construtivo no qual os professores encontram espaços para a 

preparação como profissionais que precisam atuar na docência com um paradigma inovador”. 

A docência em um paradigma inovador significa saber lidar com a incerteza, a inconstância, a 

inquietação no processo de formar pessoas, não somente para se adequar a modelos ou 

operacionalizar tarefas, mas para tomar decisões e assumir sua cidadania. Aqui 

compreendemos o “formar pessoas” como a essência do trabalho pedagógico dos professores 

universitários e, por conseguinte, do professor universitário. 

Olhar a formação de professores sob o paradigma da complexidade é voltar-se a outra 

ótica, a da formação permanente, ou continuada ou em serviço, ao longo de toda vida 

profissional. Assim, a profissionalização e a formação dos professores focalizam na 

universidade o campo privilegiado para as discussões, as reflexões e o (re)encontro do 

professor consigo mesmo, com seus pares de profissão e com o coletivo, percorrendo novos 

caminhos em direção à autotransformação. Se a formação docente não representa o único 

fator de apropriação da docência universitária, traz em si uma ideia recente de que a profissão 

docente tem os seus saberes próprios, como afirma Masetto (2005, p. 11): “o exercício 
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docente no ensino superior exige competências específicas, que não se restringem a ter um 

diploma de bacharel, ou mesmo de mestre ou doutor, ou, ainda, apenas o exercício da 

profissão”. Esta assertiva corrobora o que Imbernón (2010) afirma: 

O conhecimento profissional consolidado mediante a formação permanente apoia-se 

tanto na aquisição de conhecimentos teóricos e de competências de processamento 

da informação, análise e reflexão crítica em, sobre e durante a ação, o diagnóstico, a 

decisão racional, a avaliação de processos e a reformulação de projetos (p. 75). 

A universidade como lócus de formação dos seus próprios professores contém uma 

dimensão emancipatória em um processo que, ao (trans) formar o professor como pessoa e 

profissional, transforma a própria profissão e a instituição.  

Levamos em consideração a importância de retomarmos o dilema da formação para a 

docência, compreendendo-a ao ensino, pesquisa e extensão, podendo acrescentar a gestão 

universitária. A formação para a pesquisa, de acordo com Zabalza (2004), tem predominado 

na cultura universitária com um maior status acadêmico, sendo priorizada. O autor ilustra o 

fato, analisando que a avaliação nos concursos de ingresso e promoção é meritocrática, guiada 

pelas pesquisas. Analisa ainda (idem, p. 154) que os professores e seus departamentos 

priorizam as atividades de pesquisa, ocasionado pelos efeitos econômicos e pelo status, a 

mesma razão que ordena o destino prioritário dos investimentos para formação no interior das 

instituições universitárias, muitas vezes, administrado pelas pró-reitorias de pesquisa.  

A universidade dissemina a ideia de que o bom professor universitário é igualmente 

um bom pesquisador, possuindo visão mais aprofundada e maior conhecimento do campo 

científico, conferindo à atividade de pesquisa um nível intelectual superior à atividade de 

ensino, consolidando-se na cultura docente. O mundo da pesquisa notadamente ocorre em um 

contexto mais específico e regulado, sendo as competências e qualidades profissionais para o 

ensino e para a pesquisa diferentes (ZABALZA, 2004). O status acadêmico da pesquisa chega 

a tal nível que se transformou na base da identidade e do reconhecimento do docente 

universitário, fazendo do ensino uma atividade docente secundária. Tal argumentação 

enfraquece se analisada sob a ótica do ensino e é importante frisarmos que, no processo de 

iniciação à docência, os docentes principiantes na carreira universitária precisam de contextos 

reflexivos para pensar a sua formação pedagógica, compreendendo o que vivenciam no 

continuum de apropriação dos saberes na/da docência. 

A formação permanente e o desenvolvimento profissional docente implicam na 

compreensão das opções de vida pessoal e profissional dos docentes, considerando também as 

condições de trabalho em que atuam e as políticas institucionais e educacionais que regem a 
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profissão. Em outras palavras, processos relacionados entre si e ao conceito de ambiência 

docente, ao que nos reportamos a Maciel; Isaia e Bolzan (2012, p. 182):  

Ao descrevê-la, em busca dos traços de geratividade docente ou de estagnação, 

compreendemos a ambiência docente como um conjunto de forças ambientais 

objetivas (externas), subjetivas (intrapessoais) e intersubjetivas (interpessoais), cujas 

repercussões no processo de desenvolvimento da profissão permitem ou restringem 

a [re]significação das experiências ao longo da vida e da carreira e, 

consequentemente, da trajetória formativa. 

A trajetória formativa agrega qualidade ao processo de educação, tomando os 

professores como protagonistas no complexo processo de ensinar e aprender. O ambiente 

pedagógico é um contexto privilegiado na Educação Superior, significativo para a 

aprendizagem da profissão e cujas condições parecem favorecer o desenvolvimento 

profissional docente. 

Assim, articulamos os fios da formação permanente à religação dos saberes e ao 

desenvolvimento profissional, não antes sem nos determos na (auto)formação e experiência 

de si, uma vez que nos sensibiliza a história de vida e formação dos professores universitários, 

cujas memórias [res]significadas são traduzidas nas narrativas docentes. 

2.3 (AUTO)FORMAÇÃO E EXPERIÊNCIA DE SI 

Para Bolivar (2002, p. 86), o desenvolvimento profissional é o “[...] conjunto de 

atividades, processos ou medidas destinadas a aprimorar a capacidade profissional e pessoal 

dos professores e professoras”. Este aprendizado e conhecimento docente deve ser 

compreendido e assumido pelo professor nesse processo contínuo, remetendo, de acordo com 

o autor, às estratégias de (auto) formação– esta circunscrita ao projeto pessoal/profissional de 

cada indivíduo, grupo ou coletivo acadêmico. Agrega estratégias de heteroformação, desde 

que pensadas com o professor de modo compartilhado e também à ecoformação, a partir das 

idiossincrasias dos protagonistas e das particularidades dos contextos educativos – onde 

mudam as pessoas, influenciando e sendo influenciadas no contexto de atuação, espaço e 

tempo determinados pelas gerações pedagógicas ali estabelecidas como modos próprios de ser 

e fazer na docência universitária. 

A Enciclopédia de Pedagogia Universitária ajuda-nos na compreensão desses 

conceitos, inter-relacionados: 

Interformação Docente: processo por meio do qual os professores se constituem a 

partir de atividades interpessoais, seja no período de preparação inicial – para 

aqueles que atuarão como formadores de futuros professores, seja ao longo da 
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carreira – para estes e todos os demais, envolvidos em formar profissionais para 

diferentes áreas. Os esforços de aquisição, desenvolvimento e aperfeiçoamento de 

competências profissionais subentendem um grupo interagindo, centrado em 

interesses e necessidades comuns, indicando a natureza social da formação 

(MARCELO, 1999). Notas: este processo envolve atividades formativas vinculadas 

a professores conscientes de sua atuação como formadores de outros profissionais e 

a um projeto institucional de formação. Nesse sentido, o processo formativo docente 

abarca ações auto, hétero e interformativas, integrando, assim, as diversas dimensões 

envolvidas nesse processo (ISAIA, 2006a, p. 352). 

A (auto)formação, no contexto desta Tese, é compreendida como processo 

autoconstrutivo, pressupondo atitude crítico-reflexiva diante das próprias práticas 

pedagógicas, revelando-se o profissional em suas formas de ser e de fazer-se professor, 

confirmando o modo de Josso (2002) interpretar, ao afirmar que “[...] formar é sempre 

formar-se” (p. 09). Esta atitude crítico-reflexiva diante da própria trajetória docente é uma 

fonte de saberes [res]significados na experiência, ao apropriarem-se do seu processo 

formativo e reconduzi-lo para si, ao compreenderem o auto-investimento na busca de uma 

identidade profissional autêntica e baseada na autonomia docente. 

Gaston Pineau (1988) compreende implicitamente essa autonomia:  

A autoformação corresponde a uma dupla apropriação do poder de formação: é 

tomar em mãos este poder – tornar-se sujeito – mas é também aplicá-lo a si mesmo e 

tornar-se objeto de formação para si mesmo. Esta dupla operação desdobra o 

indivíduo em sujeito e objeto, de um tipo muito particular, que podemos denominar 

de autorreferencial (p. 67). 

A (auto)formação docente significa mais que uma atitude introspectiva do professor, 

uma prática de pensamento, o qual imaginamos como o exercício do pensamento complexo, 

buscando em si os significados da experiência no contexto em que se autoconstrói a partir do 

significado que cada professor em seu protagonismo confere a sua atividade docente 

cotidiana, envolvendo a sua versão de mundo, seu conteúdo de valores, o que o torna pessoa, 

o que o move a relacionar-se consigo mesmo e com o outro, os muitos outros com quem 

compartilha a caminhada. Uma caminhada que é a própria expressão da subjetividade e 

“encontrar seu projeto de ser e formar-se” (CHENÉ, 1988, p. 96), permanentemente. 

Corroborando, entendemos as trajetórias formativas dos professores universitários, 

transcorrendo a partir de uma autorreconstrução e dos movimentos construtivos da docência, 

já descritos no item anterior. Compreendemos que a formação do professor universitário está 

imbricada em sua trajetória docente, pois é ao iniciar a sua carreira que passa a conhecer os 

meandros de uma profissão que se aprende ao ensinar, como diria Paulo Freire (1996), “Não 

há docência sem discência, as duas se explicam e seus sujeitos, apesar das diferenças que os 
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conotam, não se reduzem à condição de objeto, um do outro. Quem ensina aprende ao ensinar 

e quem aprende ensina ao aprender” (p. 25). 

Ao discorrer sobre a formação, Nóvoa e Finger (1988, p. 128) explicam que a pessoa 

em situação de formação é portadora de sua história de vida e de sua experiência profissional, 

assim “mais importante do que pensar em formar esse adulto é refletir sobre o modo como ele 

próprio se forma, isto é, o modo como ele se apropria do seu patrimônio vivencial através de 

uma dinâmica de compreensão retrospectiva”. Desse modo, a formação será sempre um 

processo de transformação individual, como: saber (conhecimentos), saber fazer 

(capacidades), saber ser (atitudes). Para que isso ocorra, o autor supracitado sublinha que 

requer “uma grande implicação do sujeito em formação, de modo a ser estimulada uma 

estratégia de autoformação”, pois “formar não é ensinar às pessoas determinados conteúdos, 

mas sim trabalhar coletivamente em torno da resolução de problemas” (Idem; id). 

A preocupação com a pessoa do professor é central na reflexão educacional e 

pedagógica. Sabemos que a formação depende do trabalho de cada um. Sabemos 

também que mais importante do que formar é formar-se; que todo o conhecimento é 

autoconhecimento e que toda a formação é autoformação. Por isso, a prática 

pedagógica inclui o indivíduo, com suas singularidades e afetos (NÓVOA, 1992a, 

p. 24). 

Marie-Christine Josso apresenta uma reflexão que complementa o pensamento 

supracitado: 

Pensar a formação do ponto de vista do aprendente [...] é virar do avesso a sua 

perspectiva ao interrogarmo-nos sobre os processos de formação psicológica, 

psicossociológica, sociológica, econômica, política e cultural, que tais histórias de 

vida, tão singulares nos contam (JOSSO, 2004, p. 38). 

Jorge Larrosa (2002) define a experiência de si como a experiência na qual o sujeito 

entrega o seu próprio ser, quando se observa, se decifra, se interpreta, se descreve, se julga, se 

narra, se domina, quando faz determinadas coisas consigo mesmo, etc. (p. 43). Para o autor as 

pedagogias são práticas que têm papel produtivo na fabricação ativa dos sujeitos e a 

experiência de si é um processo que depende do que contamos, especialmente para nós 

mesmos. 

E a experiência de si está constituída, em grande parte, a partir das narrações. O que 

somos ou, melhor ainda, o sentido de quem somos, depende das histórias que 

contamos e das que contamos a nós mesmos. Em particular, das construções 

narrativas nas quais cada um de nós é, ao mesmo tempo, o autor, o narrador e o 

personagem principal (p. 48). 
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Em artigo de 2014, o mesmo autor supracitado se refere a “um gesto de interrupção”, 

dando condições para que a experiência de si aconteça, uma vez que esta requer parar, no 

seguinte sentido: 

Parar para pensar, parar para olhar, parar para escutar, pensar mais devagar, olhar 

mais devagar, e escutar mais devagar; parar para sentir, sentir mais devagar, 

demorar-se nos detalhes, suspender a opinião, suspender o juízo, suspender a 

vontade, suspender o automatismo da ação, cultivar a atenção e a delicadeza, abrir 

os olhos e os ouvidos, falar sobre o que nos acontece, aprender a lentidão, escutar 

aos outros, cultivar a arte do encontro, calar muito, ter paciência e dar-se tempo e 

espaço (LARROSA, 2014, p. 24).  

Retomamos Marie-Christine Josso: 

O que representa um desafio neste conhecimento de si mesmo não é apenas 

compreender como nos formamos por meio de um conjunto de experiências, ao 

longo da nossa vida, mas sim tomar consciência de que este reconhecimento de si 

mesmo como sujeito, mais ou menos ativo ou passivo segundo as circunstâncias, 

permite à pessoa, daí em diante, encarar o seu itinerário de vida, os seus 

investimentos e os seus objetivos na base de uma auto-orientação possível, que 

articule de uma forma mais consciente as suas heranças, as suas experiências 

formadoras, os seus grupos de convívio, as suas valorizações, os seus desejos e o seu 

imaginário nas oportunidades socioculturais que soube aproveitar, criar e explorar, 

para que surja um ser que aprenda a identificar e a combinar constrangimentos e 

margens de liberdade (JOSSO, 2012, p. 22). 

Tomar consciência de si parece ser um importante caminho no processo de 

(auto) formação e desenvolvimento profissional docente. Acreditamos que a produção das 

narrativas pelos professores administradores será um momento importante desse processo. O 

desafio no processo de conhecimento de si mesmo não é apenas compreender como se deu a 

nossa formação no conjunto de experiências vividas ao longo da nossa vida, mas, como nos 

afirma Josso (2012), perceber-se sujeito “mais ou menos ativo”, encarando o seu percurso de 

vida, o que investiu em seus projetos pessoais/profissionais, suas heranças subjetivas,  

as suas experiências formadoras, os seus grupos de convívio, as suas valorizações, 

os seus desejos e o seu imaginário nas oportunidades socioculturais que soube 

aproveitar, criar e explorar, para que surja um ser que aprenda a identificar e a 

combinar constrangimentos e margens de liberdade (p. 22). 

Ao desejarmos a escuta sensível dos professores administradores, por meio das 

narrativas de si, dos seus processos formativos e (auto)formativos, do seu desenvolvimento 

profissional e dos saberes construídos ao longo da carreira, pensamos em um espaço de 

diálogo entre o pesquisador e o professor, no qual o „pensar‟ e o „argumentar‟ sobre questões 

formativas colaborem para a construção de uma ideia de educação intimamente relacionada 

com o social, o político e o cultural, destituindo a ideia de que a língua falada pela educação é 
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o „pedagogês‟. Em termos concisos, construir um diálogo em que o pensamento navegue por 

rotas complexas. Sobressai-nos à mente a indagação de Nóvoa (1992b, p. 17): “Será que a 

educação do educador não se deve fazer mais pelo conhecimento de si próprio do que pelo 

conhecimento da disciplina que ensina?”. 

O mesmo autor (NÓVOA, 2009) defende uma nova visão, o que contribui para que 

articulássemos os conceitos até aqui desenvolvidos: 

Estamos no limiar de uma proposta com enormes consequências para a formação de 

professores, que constrói uma teoria da pessoalidade no interior de uma teoria da 

profissionalidade. Assim sendo, é importante estimular, junto dos futuros 

professores e nos primeiros anos de exercício profissional, práticas de 

auto-formação, momentos que permitam a construção de narrativas sobre as suas 

próprias histórias de vida pessoal e profissional. Refiro-me à necessidade de elaborar 

um conhecimento pessoal (um auto-conhecimento) no interior do conhecimento 

profissional e de captar (de capturar) o sentido de uma profissão que não cabe 

apenas numa matriz técnica ou científica. Toca-se aqui em qualquer coisa de 

indefinível, mas que está no cerne da identidade profissional docente (p. 07). 

Essencialmente, António Nóvoa está advogando, em seu texto de 2009, “uma 

formação de professores construída dentro da profissão, isto é, baseada numa combinação 

complexa de contributos científicos, pedagógicos e técnicos, mas que tem como âncora os 

próprios professores, sobretudo os professores mais experientes e reconhecidos” (p. 09). 

Nesse sentido, ocorre-nos de indagarmos aos nossos professores administradores o papel dos 

colegas mais experientes nos seus processos (auto)formativos e o seu próprio papel como 

mentor, ao abordarmos os professores em final de carreira e/ou já aposentados. 

Este é um conceito que abarca múltiplas definições que poderiam ser discorridas aqui, 

porém sabemos que este é um texto aberto, em busca da Teia Conceitual, e poderá sempre 

receber novos elementos. A seguir, vamos puxar um dos fios mestres da nossa Teia, o 

desenvolvimento profissional docente. 

2.4 DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL DOCENTE 

Trazemos, inicialmente, a definição de Carlos Marcelo Garcia (2009), ao descrever o 

seu entendimento sobre o desenvolvimento docente como: 

Um processo, que pode ser individual ou coletivo, mas que se deve contextualizar 

no local de trabalho do docente – a escola – e que contribui para o desenvolvimento 

das suas competências profissionais através de experiências de diferente índole, 

tanto formais como informais (2009, p. 10). 
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Traduzimos “escola” em um sentido mais amplo de instituição formativa, onde 

podemos agregar a Universidade. Marcelo Garcia (2009) também descreve que o processo 

formativo docente vem sendo modificado ao longo da última década, alicerçado em um novo 

entendimento de como ocorre o processo de aprender e ensinar, descrevendo, a partir de suas 

pesquisas, as seguintes características que identificam o desenvolvimento profissional docente 

(MARCELO GARCIA, 2009, p. 10-11): 

a) Baseia-se no construtivismo; 

b) Entende-se como sendo um processo a longo prazo que reconhece que os 

professores aprendem ao longo do tempo; 

c) Assume-se como um processo que tem lugar em contextos concretos;  

d) O desenvolvimento profissional docente está diretamente relacionado com os 

processos de reforma da escola, na medida em que este é entendido como um 

processo que tende a reconstruir a cultura escolar;  

e) O professor é visto como um prático reflexivo;  

f) O desenvolvimento profissional é concebido como um processo colaborativo;  

g) O desenvolvimento profissional pode adotar diferentes formas em diferentes 

contextos.  

Ainda conforme Marcelo Garcia (2009, p. 11), o processo de desenvolvimento 

profissional do professor “[...] se vai construindo à medida que os docentes ganham 

experiência, sabedoria e consciência profissional”. Isaia e Bolzan (2008) complementam 

afirmando que o desenvolvimento profissional docente está intimamente ligado à trajetória 

profissional dos professores.  

Na mesma direção, Maciel; Isaia e Bolzan, (2012) entendem o desenvolvimento 

profissional docente como aprendizagem contínua, uma vez que os professores estão sempre 

ensinando/aprendendo por meio das suas experiências diárias, ou seja, nunca termina; o 

desenvolvimento profissional de um professor sempre se renova no amanhã.  

Permanecemos nesta linha de pensamento com Rudduck (1991, p. 129) que descreve 

desenvolvimento profissional como “a capacidade do professor em manter a curiosidade 

acerca de sua turma; identificar interesses significativos nos processos de ensino e 

aprendizagem; valorizar e procurar o diálogo com colegas experientes como apoio na análise 

de situações”. Na mesma direção, Marcelo Garcia (2009) considera o desenvolvimento 

docente como atitude indagativa permanente de questionamentos e de procura de soluções. 

Essas ideias fortalecem a compreensão de Marcelo Garcia (2009) quanto à 

complementariedade entre o processo de desenvolvimento profissional e o processo de 

mudanças, uma vez que são estas que provocam o desenvolvimento profissional e vice-versa, 

tendo como consequência o crescimento pessoal e profissional do professor. O autor ainda 
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coloca em discussão o papel das crenças trazidas pelos docentes durante o início do processo 

de formação. Marcelo Garcia (2009) apresenta três dimensões dessas crenças que são: 

 

 Experiências pessoais: onde estão alicerçadas a visão de mundo, as crenças em 

relação a si próprio e aos outros, as ideias sobre a escola e a sociedade, as questões 

culturais e familiares; 

 Experiência baseada em conhecimento formal: aspectos que envolvem as matérias 

e os conteúdos das disciplinas; 

 Experiência escolar e de sala de aula: são as experiências vividas como estudantes, 

as quais tendem a fazer parte do processo formativo docente. 

 

Em relação às crenças apresentadas, o autor supracitado afirma que estas afetam 

diretamente o processo de formação do profissional docente, pois estabelecem pré-conceitos 

sobre a interpretação e valorização do que é ser professor, distorcendo a percepção quanto à 

identidade do mesmo. Ainda conforme esse autor, o posicionamento dos professores em 

formação tem explicado em grande monta a falta de resultados concretos e reais das diferentes 

ações de desenvolvimento profissional colocadas em práticas. Complementa (Idem, p. 15-16): 

“portanto, se se quer facilitar o desenvolvimento profissional dos docentes, devemos 

compreender o processo mediante o qual os professores crescem profissionalmente, bem 

como as condições que ajudam e promovem esse crescimento”.  

Na Figura 3, adiante, reproduzimos o diagrama apresentado por Marcelo Garcia 

(2009), possibilitando melhor compreensão do processo de desenvolvimento profissional 

docente. O autor explica que este modelo é o esquema utilizado pela grande maioria dos 

cursos e programas que se propõem a trabalhar o desenvolvimento profissional docente. 

Descrevendo o modelo, o processo de desenvolvimento gera uma inquietação nos professores; 

por sua vez, este estado de espírito potencialmente os leva ao rompimento com as crenças 

pré-estabelecidas e, por consequência, ao processo de mudança. Esta mudança deve ser 

sentida e visualizada no trato deste professor na sala de aula, ao relacionar-se com os alunos. 

Todo o movimento gerado por este processo tem como resultado esperado uma mudança na 

aprendizagem dos alunos. 
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Figura 3 − Modelo implícito no desenvolvimento profissional docente 

 

Fonte: Marcelo Garcia (2009, p. 16). 

 

Por meio do modelo apresentado, chegamos a um ponto importante sobre os conceitos 

e etapas do processo descrito. Para Bolzan; Isaia e Maciel (2013), o desenvolvimento 

profissional docente é complexo, cercado de tensões e aprendizagens, envolto em um 

contexto escuro e exigindo do profissional a sabedoria para reconhecer-se um profissional 

inacabado e que, necessariamente, está em constante desenvolvimento e busca por identidade 

profissional. Os estudos de Maciel (2009c; 2011-2013); Isaia (2003; 2004; 2007) e Bolzan 

(2002; 2004; 2006a; 2012) reafirmam a formação de professores como ininterrupta, a qual vai 

ocorrendo ao longo da carreira do professor. Da mesma forma o desenvolvimento profissional 

docente será um processo contínuo que vai agregando saberes/fazeres na trajetória docente. 

Na Enciclopédia de Pedagogia Universitária, localizamos o conceito de 

desenvolvimento profissional docente: 

Processo contínuo, sistemático, organizado e auto-reflexivo que envolve os 

percursos trilhados pelos professores, abarcando desde a formação inicial até o 

exercício continuado da docência (MARCELO GARCIA, 1999; ZABALZA, 2004). 

Compreende, para tanto, os esforços dos professores na dimensão pessoal e na 

interpessoal, bem como as condições oferecidas por suas instituições no intuito de 

criarem condições para que esse processo se efetive. Envolve a construção, por parte 

dos professores, de um repertório de conhecimentos, saberes e fazeres voltados para 

o exercício da docência que é influenciado pela cultura acadêmica e pelos contextos 

sociocultural e institucional nos quais os docentes transitam. Notas: 

desenvolvimento profissional e formação entrelaçam-se em um intricado processo, a 

partir do qual o docente vai se construindo pouco a pouco. O saber e o saber-como 

da profissão não são dados a priori, mas arduamente conquistados ao longo da 

carreira docente (ISAIA, 2006a, p. 375). 

Por fim, compreendemos o desenvolvimento profissional docente como algo 

complexo, alicerçado nas características da trajetória formativa e de vida dos docentes, um 

campo amplo de estudo que contempla diversas formas de pensar e de construir a identidade 

profissional.  

A seguir, fixaremos outro fio compreensivo em nossa Teia Conceitual ao explorarmos 

o conceito de saberes na/da docência.  

Mudanças  

nos resultados  

de aprendizagem 

dos alunos 

Mudanças nas 

condutas das 

turmas 

Mudanças no 

conhecimento e 

crenças 

Formação 

de 

Professores 
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2.5 SABERES NA/DA DOCÊNCIA 

Com uma breve citação de Maurice Tardif (2000), iniciamos a discussão sobre a 

construção dos saberes na/da docência: “O objeto do trabalho do docente são os seres 

humanos e, por conseguinte os saberes dos professores carregam as marcas do ser humano” 

(p. 13). Os saberes docentes, portanto, constituem o professor como ser humano – o qual 

ensinará outro ser humano e, ao ensiná-lo, aprenderá da sua humanidade e do seu modo 

próprio de ser e aprender. 

Uma das dimensões destacadas por Bolzan, Isaia e Maciel (2013), no processo 

formativo dos professores, diz respeito diretamente aos saberes docentes e, por consequência, 

aos fazeres na docência. Para as autoras, os saberes docentes integram as “práticas 

pedagógicas”, onde estão evidenciados o saber e o saber-fazer típicos e inerentes à profissão 

específica de professor. Decorre dessa ideia a nossa abordagem de saberes e fazeres na/da 

docência, compreendendo a intrínseca relação entre saber/saber fazer/ que é da docência e 

que é construída na docência. 

Ao longo das leituras de Shulman (1986, 1987, 2005); Tardif (2000, 2014) e Pimenta 

(2005, 1997), percebemos que os professores trazem saberes de suas experiências passadas ou 

desenvolvem saberes ao longo de sua formação docente.  

Lee Shulman (1986) identifica três categorias de conhecimentos no desenvolvimento 

cognitivo do professor. 

 

- Conhecimento do conteúdo da matéria ensinada: 

 

Abarca a compreensão docente sobre a estrutura cognitiva da disciplina, da matéria 

que será objeto de ensino, pressupondo o conhecimento do modo como os princípios 

fundamentais de uma área do conhecimento estão organizados. Envolve compreender os 

processos de produção, representação e validação epistemológica, compreendendo o domínio 

atitudinal, conceitual, procedimental, representacional e validativo do conteúdo. Esse 

conhecimento tem como referência a literatura acumulada na área e o conhecimento filosófico 

e histórico sobre a natureza do conhecimento específico. 

 

- Conhecimento pedagógico da matéria: 

 

Este tipo de conhecimento abrange os modos de formulação e apresentação do 

conteúdo, tornando-o compreensível aos estudantes, incluindo exemplos, ilustrações, 
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explanações e demonstrações. Significa uma reconstrução didática do conteúdo, facilitando o 

acesso do estudante. Para isso, o professor deve entender o que torna fácil ou difícil à 

aprendizagem de determinado tópico, assim como os equívocos dos estudantes e o que isso 

implica na aprendizagem. Ensinar é antes de tudo entender, explica Shulman, buscando um 

conjunto de formas alternativas de representação que encontram origem tanto na pesquisa 

como nos saberes oriundos da prática docente.  

 

- Conhecimento curricular:  

 

O autor define currículo como o conjunto de programas desenvolvidos para o ensino 

de conteúdos específicos de uma área e para um dado nível, bem como a variedade de 

recursos didáticos disponíveis relacionados àqueles programas. Para melhor entendimento, 

Shulman sugere a analogia: os professores precisam ter o domínio do conhecimento curricular 

para ensinar aos seus alunos, da mesma forma que um médico precisa conhecer os remédios 

disponíveis para poder receitar. Outro destaque de Shulman é a interdisciplinaridade 

curricular como uma habilidade do professor em relacionar o conteúdo de seu domínio em 

tópicos ou assuntos discutidos em outras disciplinas. 

Maurice Tardif (2002) compreende o saber docente "[...] como um saber plural, 

formado pelo amálgama, mais ou menos coerente, de saberes oriundos da formação 

profissional e de saberes disciplinares, curriculares e experienciais" (p. 36). Assim, os saberes 

profissionais dos professores são temporais, plurais e heterogêneos, personalizados e situados, 

e carregam as marcas do ser humano. 

De acordo com Tardif, na mesma obra, existe uma grande crise em relação aos saberes 

profissionais dos professores, sendo que isto tem impacto direto nos aspectos de formação, 

éticos e de confiança dos alunos com a profissão professor. Destacamos uma passagem de 

Tardif (2000, p. 10-11): “...a noção de saber em um sentido amplo, engloba os conhecimentos, 

as competências, as habilidades (ou aptidões) e as atitudes, isto é, aquilo que muitas vezes foi 

chamado de saber, saber-fazer e saber ser”. O autor conceitua saberes como sendo todo o 

leque de conhecimentos disponível para que o professor alcance o objetivo de aprendizagem 

dos seus alunos mediante o seu modo de ensinar. 

Com Tardif (2002), observamos a pluralidade e a heterogeneidade do saber docente, 

destacando-se os saberes da experiência e também algumas características dos saberes 

profissionais, segundo a definição de epistemologia da prática profissional dos professores, 
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ou seja, o estudo do conjunto dos saberes utilizados pelos profissionais no seu trabalho 

cotidiano para desempenhar todas as suas tarefas. 

O autor supracitado apresenta uma tipologia dos saberes docentes: 

 

- Saberes da formação profissional (das ciências da educação e da ideologia 

pedagógica), transmitidos pelas instituições de formação de professores;  

- Saberes disciplinares, oriundos dos diversos campos do conhecimento sob a forma 

de disciplina;  

- Saberes curriculares, referentes à organização do currículo escolar ou acadêmico; e  

- Saberes experienciais, que advêm da experiência e são por ela validados, abarcando 

a experiência individual e coletiva de saber-fazer e de saber-ser. 

 

A grande questão, para Tardif (2000), gira em torno da identificação dos saberes 

necessários aos professores e qual o significado destes saberes no seu dia-a-dia. Ele descreve 

as diferenças existentes entre os saberes profissionais e o conhecimento universitário; estes 

conhecimentos são elaborados a partir das pesquisas universitárias a respeito de determinado 

assunto. Este processo é denominado pelo autor de conhecimentos especializados, pois estes 

são obtidos em anos de pesquisa de alto nível e frequentemente ligados à pesquisa 

universitária. 

Tal situação nos leva para o saber do trabalho, onde todo o conhecimento obtido está 

ligado à profissão e à execução de trabalho, ou seja, está intimamente ligado a uma prática. 

Conforme aponta Tardif (2000), “[...] os saberes profissionais são saberes trabalhados, saberes 

laborados, incorporados no processo de trabalho docente...” (p. 11). Ainda, conforme o autor, 

na mesma obra: “a prática profissional sustenta que é preciso estudar o conjunto dos saberes 

mobilizados e utilizados pelos professores em todas as suas tarefas” (p. 13). Ou seja, é 

praticamente impossível estudarmos os saberes dos professores sem antes associarmos a uma 

situação de ensino ou a uma atividade prática, como bem alerta, “se os pesquisadores 

universitários querem estudar os saberes profissionais na área de ensino, devem sair dos 

laboratórios” (TARDIF, 2000, p. 12). 

Segundo Bolzan (2006b), os saberes dos professores dizem respeito ao saber e saber 

fazer, no saber teórico e conceitual e nas suas relações ao longo de sua trajetória, também 

estão alicerçados no seu conhecimento pregresso, nos conhecimentos atuais e na sua 

capacidade de redesenhar esses conhecimentos. 
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Para Tardif (2014) os professores precisam de autonomia para explorar os seus 

conhecimentos, não apenas conhecimentos técnicos e padronizados. O autor argumenta que os 

professores precisam ser criativos, desenvolver um espírito de improvisação, de adaptação, 

devem ter condições de [re]formular suas maneiras de absorver novos saberes, precisam estar 

prontos para as mudanças impostas pelo novo cenário social. 

Selma Garrido Pimenta (2000) identifica, em sua tipologia, três tipos de saberes 

docentes, os quais imprimem a identidade profissional do professor e se constituem pela 

experiência, pelo conhecimento e pelos saberes pedagógicos, assim caracterizados: 

 

- Saberes docentes da experiência - os professores constroem no cotidiano docente, em 

processo permanente de reflexão sobre a prática, mediatizada pela prática dos seus 

pares, textos produzidos por outros educadores, dentre outros.  

- Saberes docentes do conhecimento, representados pelos conhecimentos construídos 

cognitivamente, distinguindo informação e conhecimento. Referenciando Morin 

(2003): “conhecimento não se reduz à informação. Esta é um primeiro estágio 

daquele. Conhecer implica um segundo estágio: o de trabalhar com as informações, 

classificando-as, analisando-as e contextualizando-as” (PIMENTA, 2000, p. 21).  

- Saberes pedagógicos, aqueles produzidos na ação. Constituem-se a partir da prática, 

a qual os confronta e os reelabora; é na prática do dia-a-dia da sala de aula que o 

professor conhece a si mesmo e se reelabora como profissional da educação. 

 

Conforme Pimenta (2005) muitos professores apresentam “saberes da experiência”, ou 

seja, aqueles saberes que os professores reproduzem a partir do seu cotidiano e que foram 

adquiridos ao longo de seu desenvolvimento, levando em conta suas vivências e as 

competências desenvolvidas na sua vida profissional. A autora descreve que, quase sempre, os 

professores trazem as suas experiências como alunos, onde acumulam o conhecimento nas 

diferentes etapas do seu processo inicial de formação, sendo correto afirmar que os 

professores passam a reproduzir os métodos e ensinamentos dos seus mestres, ou pelo menos 

daqueles que lograram a sua admiração, considerados bons professores. 

Procuramos tecer considerações sobre os “saberes de experiência” descritos por 

Pimenta (1997; 2005) e Tardif (2000; 2014). O ser humano, assim como o “diamante bruto” 

recém-descoberto, precisa ser lapidado; são as informações e o convívio com seus 

semelhantes que desenvolverão os saberes. Entendemos que são estes os saberes que os 

autores identificam como “saberes de experiência”, os quais vão sendo formados durante 
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todos os estágios de vida e de exercício da profissão. Este conceito pode ser articulado ao 

conceito de “gerações pedagógicas”, citado por Bolzan, Isaia e Maciel (2013). Podemos 

compreender que cada professor apresenta um tipo de experiência singular e condizente com 

o seu estágio de vivências na profissão e com o seu engajamento no processo (auto) formativo 

como docente. 

Seguindo com Pimenta (1997) e Tardif (2000; 2014), apresentamos o segundo eixo de 

saberes docentes, qual seja o “saber do conhecimento”. Para Pimenta (1997, p. 08) este saber 

significa “... estar consciente do poder do conhecimento para a produção da vida material, 

social e existencial da humanidade”. Por outro lado, segundo Tardif (2014), os professores 

são detentores de conhecimento e este deve ser especifico para uma finalidade, 

complementando “... é o saber, é o saber fazer, das competências e das habilidades que 

servem de base ao trabalho dos professores no ambiente escolar” (p. 227). 

Agregamos o nosso pensamento aos autores e concordamos que o conhecimento por si 

só pode ser vazio; é necessário que este conhecimento tenha algum propósito, que ele seja 

útil, seja aplicado. Pimenta (1997) relata ter identificado, em uma de suas pesquisas, que 

muitos professores entendiam que ter conhecimento era importante, principalmente conhecer 

o conteúdo das disciplinas que eles precisam trabalhar com os alunos, no entanto esses 

mesmos professores não sabiam se aquele conhecimento que eles tinham e iriam repassar para 

os alunos seria de alguma forma útil para aqueles alunos, a autora indaga “qual a diferença 

entre conhecimento e informação” (p. 08). 

O terceiro eixo apresentado pelos autores é o “saber pedagógico”. Shulman (1987) 

considera que o “conhecimento pedagógico do conteúdo é, muito provavelmente, a categoria 

que melhor distingue a compreensão de um especialista em conteúdo daquele de um 

pedagogo”. Para Pimenta (1997), é notória a importância da didática no processo de ensino, 

pois “ter didática é saber ensinar”, ou seja, para a autora na basta o professor ter o “saber da 

experiência” ou ter o “saber dos conhecimentos”, ou ainda ter ambos os saberes, se estes 

professor não tiver didática, não saber fazer, não saber ensinar, “[...] para saber ensinar não 

bastam a experiência e os conhecimentos específicos, mas se fazem necessários os saberes 

pedagógicos e didáticos” (PIMENTA, 1997, p. 09).  

Podemos concluir, com base nos conceitos apresentados, que os professores se 

constituem a partir de três saberes: os “saberes da experiência”, os “saber do conhecimento” e 

os “saberes pedagógicos/didáticos”. Também conseguimos identificar que estes saberes são 

complementares, ou seja, não basta para um profissional da docência dominar apenas o “saber 
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do conhecimento” se não desenvolver a competência e a habilidade de ensino, neste caso, 

possuir o “saber pedagógico”.  

Na Figura 4, abaixo, procuramos apresentar a ação dos saberes na perspectiva do 

professor. 

 

Figura 4 – Saberes na/da docência 

 

Fonte: Elaborado pelo Autor (2018). 

 

Buscamos qualificar o trabalho, expandindo as nossas buscas para a 

interdisciplinaridade e encontramos um conceito no ensino de artes que, em nosso 

entendimento, também representa a relação dos saberes com a evolução do homem e a nossa 

capacidade de aprender e conduzir nossas ações e sentimentos na procura da perfeição.  

Nesse aspecto, apresentamos, na Figura 5, adiante, o trabalho elaborado pelo mestre 

Leonardo Da Vinci, denominado “O Homem Vitruviano”. Conforme Lima et al. (2010), um 

dos principais aspectos do trabalho de Leonardo Da Vinci foi juntar o homem canônico do 

quadrado com a circunferência “[...] mantendo-o fixo em seu lugar, girar ou articular seus 

Saberes 
pedagógicos 

• Capacidade de transmitir o 
conhecimento e experiência; 

• Utilizar as ferramentas 
disponíveis da forma correta; 

• Produzidos a partir da ação. 

Saberes da 
experiência 

• Caminhos já percorridos ao 
longo da formação; 

• Vivências com as práticas 
de outros professores;  

• Saber-fazer e saber ser. 

Saberes do 
conhecimento 

• Conhecimento sobre a 
disciplina e o conteúdo que 
deve ministrado; 

•  Capacidade cognitiva; 

• Conhecimento não é mera 
informação 
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membros inferiores e superiores conectados ao tronco...” e complementa “[...] promovendo 

estudos acerca das dimensões e movimentos humanos” (p. 13-14). 

Em nossa interpretação interdisciplinar, podemos afirmar que os movimentos em 

busca do saber, em busca do conhecimento, da experiência, em busca de nossa formação, 

estão ligados aos demais movimentos que realizamos, com um ponto de partida em comum, o 

nosso corpo todo – mente, cérebro e emoção.  

 

Figura 5 − O Homem Vitruviano 

 

Fonte: Google imagens free (2017). 

 

Nessa analogia, interpretamos os movimentos desenhados na Figura de Leonardo Da 

Vinci como a busca do professor, pessoa e profissional, pela experiência, pelo conhecimento e 

pelo saber pedagógico. São estes movimentos que nos preparam, que nos fazem melhorar a 

cada dia, pois este processo, compreendemos em nossa Teia Conceitual, é contínuo.  

Na Figura 6, a seguir, representamos a nossa analogia com a sobreposição das 

Figuras 4 e 5, apresentadas anteriormente.  
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Figura 6 – A complexidade dos saberes docentes 

 

Fonte: Elaborado pelo Autor (2017). 

 

Sendo assim, nossa “teia de fio seco” começa a ser fiada, com um pensamento que se 

deseja complexo. Na Figura 7, a seguir, representamos nossa Teia Conceitual: 
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Figura 7 – Esboço da Teia Conceitual da Tese 

 

 

Fonte: Elaborado pelo Autor (2017). 

 

O caminho do pensamento complexo nos permitiu novos olhares e escutas aos 

professores administradores. No próximo capítulo, da pesquisa (auto)biográfica, caminho 

escolhido por nós para buscarmos a abordagem da memória e a [res]significação da 

experiência e dos saberes, por meio das narrativas docentes, onde o professor administrador 

exerceu mais uma vez o seu protagonismo, desta feita em uma pesquisa acadêmica. 

 

 

 

5 

4 

3 

2 

1 

Legenda: 

Núcleo conceitual:  

(1) Religação dos saberes e articulação entre saberes específicos da administração e da docência.  

Eixos conceituais: 

(2) Fatores motivacionais iniciais e intrínsecos ao desenvolvimento profissional docente. 

(3) Experiências significativas na constituição do professor administrador.  

(4) Formação permanente na docência universitária e movimentos construtivos da docência.  

(5) (Auto) formação e experiência de si. 
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3 A [RES]SIGNIFICAÇÃO DOS SABERES DOCENTES POR MEIO DA PESQUISA 

(AUTO)BIOGRÁFICA  

“[...] los seres humanos somos organismos contadores 

de historias, organismos que, individual y 

socialmente, vivimos vidas relatadas” (CONNELLY; 

CLANDININ, 1995, p. 11)
20

. 

Reconstituímos a pesquisa (auto)biográfica tal como a vivenciamos com as diferentes 

gerações de professores na sua reconstrução (auto)biográfica. Descrevemos como foi feita a 

análise narrativa, na ótica de Bolívar (1998; 2002; 2010; 2012 e 2016) e Bolívar, Domingo e 

Fernandez (2001) complementada pela análise textual discursiva de Moraes (2003) e de 

Moraes e Galiazzi (2007). Descrevemos ainda como nos sensibilizou a história de vida e 

formação dos professores administradores, cujas memórias [res]significadas são traduzidas 

nas narrativas docentes.  

Segundo Souza (2006), as narrativas biográficas ou de formação permitem que o 

pesquisador observe, através deste recurso metodológico, as memórias e histórias de formação 

de professores. Ainda conforme o autor, a escrita narrativa possibilita ao sujeito pesquisador 

contato com a “singularidade” e o “mergulho” no conhecimento dos entrevistados, assim 

como um maior conhecimento de si. “[...]. Dessa forma, como atividade formadora, a 

narrativa de si e das experiências vividas ao longo da vida caracterizam-se como processo de 

formação e de conhecimento” (SOUZA, 2006, p. 130). 

Corroborando este pensamento, Abrahão (2006) considera que as histórias de vida 

constituem uma memória pessoal ou coletiva, tendo ocorrido em um determinado período 

tempo, sendo conduzida por uma proximidade entre o pesquisador e o pesquisado, através das 

narrativas produzidas por solicitação do pesquisador. Para Moita (1995), a pesquisa 

(auto)biográfica constitui-se em uma metodologia que potencializa o diálogo e aproxima o 

sujeito pesquisado do universo sociocultural. Neste aspecto, Abrahão (2006, p. 154) entende 

que “[...] os estudos (auto)biográficos podem ser entendidos como referentes a vidas inseridas 

em um sistema em a pluralidade de expectativas e de memórias corolário da existência de 

uma pluralidade de mundos...”. 

De acordo com Souza (2006), na área de educação, o método autobiográfico e as 

narrativas de formação ocupam espaço de destaque nas pesquisas, por trazerem histórias de 

vidas que contemplam os movimentos formativos em diferentes estágios da vida profissional 

                                                      
20

 Tradução livre: “[...] os seres humanos são agências de narrativa, organismos que, individual e socialmente, 

vivem vidas relacionadas” (CONNELLY; CLANDININ, 1995, p. 11). 
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do professor. Mais adiante, na página 137, o autor descreve que as histórias de vida são 

construídas a partir de relatos orais ou escritos, os quais são “recolhidos através de entrevistas 

ou de diários pessoais”, estes instrumentos ajudam ao pesquisador a compreender/desvendar 

os acontecimentos históricos que apoiaram à formação profissional de um determinado 

professor. O autor reforça seu ponto de vista com Viñao Frago apud Souza (2006, p. 137), o 

qual apresenta modalidades e fontes do método biográfico: 

a) Autobiografias y memorias em sentido estricto; b) Entrevistas autobiográficas; 

c) Diários; d) Agendas; e) Correspondencia; f) Hojas de méritos y servicios; 

g) Textos generados a partir de la demanda efectuada em uma encuesta especifica; 

h) Experiências y quehacer em el aula o centro docente y referencias a la realidad 

escolar vivida; i) Escritos sobre cuestiones educativas em los que el elemento 

autobiográfico desempeña un pael relevante; j) Textos, de índole personal, relativos 

a la gestión de instituciones docentes; k) Archivos autobiográficos.
21

  

Ainda para Souza (2006), as histórias de vidas poderão envolver uma variedade de 

fontes e procedimentos de recolha, sendo agrupadas em duas dimensões: os diversos 

documentos pessoais (autobiografias, diários cartas, fotografias e objetos pessoais) e as 

entrevistas biográficas (orais ou escritas).  

Somamos a observação de Abrahão (2006, p. 156), quando esta afirma que “[...] o 

pesquisador, antes do que descrever, intenta compreender o caso a que se dedica a estudar...”. 

Para a autora, é importante para o pesquisador realizar o movimento de se colocar na posição 

do pesquisado, desse modo estará mais receptivo a reconhecer e aceitar as percepções 

pessoais da “realidade” do narrador ao longo de sua trajetória de vida.   

Regressamos ao entendimento apresentado por Souza (2006, p. 138-139), para 

identificar, segundo o autor, a existência de quatro categorias apresentadas nas produções 

acadêmicas da área de educação em relação à metodologia ora apresentada: 

[...] biografias “como escrito da vida do outro” (p. 343) inscreve-se numa 

abordagem denominada como abordagem biográfica; Pierre Dominicé a define 

como “biografia educativa, por fazer entrada na trajetória educativa dos sujeitos; 

Chirstine Josso a reconhe como “biografia formativa”, pressupondo que o sujeito 

não pode entender o sentido da (auto) formação e não perceber as lógicas de 

apropriação e transmissão de saberes que vive ao longo da vida... 

[...] autobiografia expressa e “escrito da própria vida” (idem, p. 343), 

caracterizando-se como oposta à biografia, porque o sujeito desloca-se numa análise 

entre o papel vivido de ator e autor de suas próprias experiências, sem que haja uma 

mediação externa de outros... 

                                                      
21

 Tradução livre: a) Autobiografias e memórias em sentido estrito; b) entrevistas autobiográficas; c) Diários; 

d) agendas; e) Correspondência; f) Folhas de méritos e serviços; g) Textos gerados a partir da demanda feita 

em uma pesquisa específica; h) Experiências e atividades na sala de aula ou centro de ensino e referências à 

realidade vivida da escola; i) Escritos sobre questões educacionais em que o elemento autobiográfico 

desempenha um papel relevante; j) Textos de natureza pessoal relacionados à gestão de instituições 

educacionais; k) Arquivos autobiográficos (Autor). 
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[...] relatos de vida, segundo Peneau, “insiste sobre „o enunciado de uma intriga‟ 

sem privilegiar a escrito ou o oral” (1999, p. 343 – grifo do autor), utilizando-se em 

processo de investigação e formação, como também em investigação e 

intervenção… 

[...] histórias de vida corresponde a uma denominação genérica em formação e em 

investigação, visto que se revela como pertinente para a autocompreensão do que 

somos, das aprendizagens que construímos ao longo da vida, das nossas 

experiências e de um processo de conhecimento em si e dos significados que 

atribuímos aos diferentes fenômenos que mobilizam e tecem a nossa vida 

individual/coletiva. 

De acordo com Souza (2006), as abordagens biográficas e a (auto) biográfica das 

trajetórias, que são tomadas como narrativas de formação, devem ser consideradas de maneira 

epistemológica e metodológica como ferramentas de compreensão do processo formativo e 

(auto) formativo, uma vez que levam em consideração as experiências vividas pelos atores 

durante sua formação. Para Bolivar (2002, p. 05), “Narrativas de pessoas e narrativas do 

pesquisador de forma produtiva para entender a realidade social”
22

. 

Bolivar (2002) entende que a qualidade dos relatos das experiências narradas deve ser 

tratada como uma abordagem metodológica de pesquisa, através da descrição e da análise dos 

dados biográficos obtidos pelo pesquisador. Por outro lado, o autor reitera que a abordagem 

(auto) biográfica e narrativa não é apenas uma mera metodologia de coleta e análise de dados, 

muito pelo contrário é uma metodologia que permite ao pesquisador construir o seu 

conhecimento no transcorrer da pesquisa, “[...] Una metodologia "hermenéutica" que permite 

conjuntamente dar significado y comprender la dimensiones cognitivas, afectivas y de 

acción”
23

 (BOLIVAR, 2010, p. 204). 

Nesta mesma linha, Abrahão (2006, p. 161) destaca que “[...] as (auto)biografias sendo 

constituídas por narrativas em que se desvelam trajetórias de vida, é processo de construção 

que tem a qualidade de possibilitar maior clarificação do conhecimento de si, como pessoa e 

profissional, àquele que narra sua trajetória”. Abrahão sustenta seu pensamento através da 

apreciação dos seguintes indicadores: i) coerência entre discurso e ação como pessoa e como 

educador; ii) contextualização da matéria objeto de estudo e o mundo vivido dos estudantes; 

iii) relação espiralar teoria/pratica/teoria; iv) a ocupação (teoria e ação) com o processo 

formativo dos educandos; v) a pedagogia reconhecida como processo cívico de educação 

(ABRAHÃO, 2001; 2008). 

                                                      
22

 “Narrativas de personas y narrativas del investigador de forma productiva para entender la realidad social” 

(BOLIVAR, 2002, p. 05). 
23

 Tradução livre: “Uma metodologia "hermenêutica" que permite em conjunto dar sentido e compreender as 

dimensões cognitivas, afetivas e de ação” (Autor). 
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Em suma, para a autora, a consolidação téorico-metodológica da pesquisa 

autobiográfica, ocorre: 

[...] a) a questão da memória na relação com a tri-dimensionalidade do tempo 

narrado...” “[...] desde que caráter temporal da experiência humana, pessoal/social é 

articulada pela narrativa, em especial quando clarifica a dualidade “tempo 

cronológico” “tempo fenomenológico”. 

b) a concepção de reconstrutividade da memória, no que respeita a reconstruções e 

ressignificações que o sujeito que rememora faz sobre a própria trajetória... 

[...] c) o entendimento de seletividade e reconstrutividade que compõem a natureza 

da memória, em virtude de que o ressignificar dos fatos narrados nos indica que, ao 

trabalharmos com memória, fazemo-lo conscientes de que tentamos capturar o fato 

sabendo-o reconstruir por uma memória seletiva, intencional ou não... 

[...] d) o compartilhamento da memória no ato narrativo entre narrador e ouvinte 

(pesquisador) mercê da construção conjunta que nesse momento ocorre, pois 

trabalhar a memória no momento da narração significa estarem, narrador e ouvinte, 

estabelecendo um processo ativo de criação de significados.... 

[...] e) a memória “de vida compartilhada”, evidencia em virtude de que a pessoa-

fonte, ao narrar a trajetória de um outro personagem geralmente imbrica a própria 

trajetória no relato... 

[...] f) a narrativa como um processo do qual todos participamos e que consiste em 

construção da qual participa o investigador... (ABRAHÃO, 2006, p. 167-168). 

Por consequência, Abrahão (2006, p. 168) descreve a pesquisa autobiográfica no 

sentido stricto “[...] a tripla dimensão de: FENÔMENO (o relato; o acontecimento), 

MÉTODO (de investigação) e PROCESSO (de ressignificação do vivido do sujeito que se 

narra). “Constatamos, em Bolivar (2002), que as pesquisas narrativas em educação 

dividem-se em dois tipos: a) análise paradigmática dos dados narrados, onde os achados estão 

fundamentados a partir das narrativas dos entrevistados de sua história de vida, requer uma 

análise qualitativa, procede uma divisão por categorias, o que permite algumas generalizações 

do grupo objeto de estudo; b) análise narrativa, é uma categoria de estudo em que cada caso é 

estudado de forma particular, cuja a narrativa é análise no sentido estrito, onde são produzidos 

argumentos e dados significativos, com característica singular que compõem o histórico do 

pesquisado. 

Por fim, abordamos o entendimento metodológico apresentado por Cruz (2014) em 

seu texto “Modelo (auto)biográfico-narrativo de formación y el desarrolho profesional 

docente”
24

; para ele, entre os modelos disponíveis para investigação, a metodologia 

                                                      
24

 Tradução livre: “modelo biográfico-narrativo de formação de professores e desenvolvimento profissional” 

(Autor). 
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autobiográfica revelasse importante, pois aglutina informações sobre a prática docente e a 

formação dos profissionais, levando em consideração os diferentes níveis de qualificação e de 

estágio de vida dos professores. Ainda conforme o autor são vantagens do modelo: 

a) Permite incorporar um nuevo formato de comprensión del conocimento 

professional, el pensamento narrativo, que se sustenta em los aportes de Bruner, 

Schaeffer y Ricoeur, donde la comprensión personal de la experiencia a través de 

relatos cuajados de intenciones, emociones, instuiciones e, incluso, contradicciones, 

juega um rol essencial
25

. 

b) Sitúa el protagonismo de la intervención formativa em el propio sujeto que se 

forna y em la recreación subjetiva que realiza de su realidad professional y em la 

finalidade que ortoga a su propio desenpeño en las condiciones sociales em que lo 

realiza y bajo las claves culturales que lo otorgan sentido
26

. 

c) Por lo demás, el modelo capaz de articular actividades concretas de formación em 

torno al relato, como eje essencial de la intervención, que ordenan y facilitan el 

diseño formativo y la tarea de los formadores de profesionales
27

 (CRUZ, 2014, 

p. 59). 

Seguimos conceituando o modelo (auto)biográfico-narrativo a partir da visão de Cruz 

(2014, p. 60), sendo que o autor, apoiado nas variáveis apresentadas acima, caracteriza a 

metodologia como: 

 

a) focada na reflexão;  

b) focada, de forma equilibrada, nas dimensões pessoal e social da mudança;  

c) com base na demanda interna de treinamento; e  

d) não dependente de pareceres de especialistas.  

 

Nesse aspecto, Cruz (2014) considera a metodologia (auto)biográfica-narrativa como a 

mais aconselhável para investigar a formação e o desenvolvimento dos professores. 

Com base nas informações obtidas em Cruz (2014), Abrahão (2001), (2008), Bolivar 

(2002) e Souza (2006), podemos afirmar que a metodologia de pesquisa ora apresentada tem 

seu ponto inicial de análise nos aspectos históricos da carreira do professor, ou seja, “naquilo 

que já foi aprendido”, buscando fazer um diagnóstico com processo de formação, com a 

                                                      
25

 Tradução livre: “a) Isso nos permite incorporar um novo formato de compreensão do conhecimento 

profissional, do pensamento narrativo, baseado nas contribuições de Bruner, Schaeffer e Ricoeur, onde a 

compreensão pessoal da experiência através de histórias cheias de intenções, emoções, instuições e até 

mesmo, contradições, desempenha um papel essencial” (Autor). 
26

 Tradução livre: “b) Coloca o protagonismo da intervenção formativa no próprio sujeito que é forna e na 

recreação subjetiva que realiza da sua realidade profissional e, no final, a sua própria execução nas condições 

sociais em que a realiza e sob as chaves culturais que ela faz. faz sentido” (Autor). 
27

 Tradução livre: “c) Além disso, o modelo capaz de articular atividades de treinamento específicas em torno da 

história, como um eixo essencial da intervenção, que ordena e facilita o treinamento de design e a tarefa dos 

formadores profissionais” (Autor). 



98 

 

finalidade de identificar pontos de melhorias a partir da técnica que utiliza ferramentas de 

reflexivas, que a partir dos movimentos narrados permitem uma (auto)formação.  

Neste sentido, e com subsídios teóricos podemos dizer que a “metodologia encaixa 

plenamente na perspectiva sustentável” (CRUZ, 2014, p. 64). Além disso, a metodologia 

(auto) biográfico-narrativa possibilita ao professor novos mecanismos/formas de 

relacionamento com a formação, uma vez que entende esta formação como consequência de 

sua trajetória de vida e bibliográfica (CRUZ, 2014; ABRAHÃO, 2008). 

Por fim, “Los relatos autobiógrafos puedem conseguir una forma más estética y 

evocadora utilizando técnicas que puedem ser aprendidas como la de mostrar pensamienteos, 

emociones e invitaciones e reviver, de mano del protagonista, las experiencias concretas”
28

 

(CRUZ, 2014, p. 68). 

Essa possibilidade de dialogar com os professores administradores, por meio de suas 

narrativas (auto)biográficas, nos move a apreender os pensamentos, emoções e ações que 

movimentaram esses profissionais a constituírem-se na docência, entre os saberes da 

Administração e da Educação. 

3.1 NARRATIVAS DOCENTES E AS POSSIBILIDADES DE ANÁLISE NA PESQUISA 

3.1.1 Análise narrativa (AN) 

Consideramos a análise narrativa preconizada por Bolívar (1998; 2002; 2010; 2012 e 

2016) e Bolívar, Domingo e Fernandez (2001). Iniciamos por elucidar a definição de 

“narrativa”: 

Entendemos como narrativa la cualidad estructurada de la experiencia entendida y 

vista como un relato; por otro (como enfoque de investigación), las pautas y formas 

de construir sentido, a partir de acciones temporales personales, por medio de la 

descripción y análisis de los datos biográficos. Es una particular reconstrucción de la 

experiencia, por la que, mediante un proceso reflexivo, se da significado a lo 

sucedido o vivido (RICOEUR, 1995). Trama argumental, secuencia temporal, 

personajes, situación, son constitutivos de la configuración narrativa (CLANDININ; 

CONNELLY, 1995). Narrativizar la vida en un autorrelato es –como dicen Bruner o 

Ricoeur– un medio de inventar el propio yo, de darle una identidad (narrativa). En 

su expresión superior (autobiografía) es también elaborar el proyecto ético de lo que 

ha sido y será la vida (Bolívar, 1999)
29

 (BOLÍVAR, 2002, p. 44). 

                                                      
28

 Tradução livre: “As histórias autobiográficas podem alcançar uma maneira mais estética e evocativa usando 

técnicas que podem ser aprendidas de modo a mostrar pensamentos, emoções e convites e revivir, com o 

protagonista, as experiências concretas” (Autor). 
29

 Tradução livre do autor: “Entendemos como narrativa a qualidade estruturada da experiência entendida e vista 

como uma narrativa; Por outro lado (como abordagem de pesquisa), as diretrizes e formas de construção do 
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Adiante no mesmo texto, na p. 46, o autor define o relato como “um modo de 

compreensão e expressão da vida”, em que a voz do autor se faz escutar. Como a atividade 

educativa é essencialmente uma ação prática que transcorre em situações específicas, 

intencional, o relato parece ser um modo válido dos professores falarem de seu trabalho, de 

compreenderem e expressarem a docência. É exatamente isto que se pretende, dar voz ao 

professor administrador para que nos conte da sua atividade docente, de suas escolhas, 

motivações, memórias e [res]significações, pois, ao contar o que vivencia, o professor 

[res]significa a sua experiência. 

A perspectiva de análise que buscamos é apresentada por Bolívar (2002): 

[…] el resultado de un análisis de narrativas es, a la vez, una narración particular, sin 

aspirar a la generalización; por ejemplo, un informe histórico, un estudio de caso, 

una historia de vida, un episodio narrado de la vida de una persona particular. La 

tarea del investigador, en este tipo de análisis, es configurar los elementos de los 

datos en una historia que unifica y da significado a los datos, con el fin de expresar 

de modo auténtico la vida individual, sin manipular la voz de los participantes. El 

análisis requiere que el investigador desarrolle una trama o argumento que le 

permita unir temporal o temáticamente los elementos, dando una respuesta 

comprensiva de por qué sucedió algo. Los datos pueden proceder de muy diversas 

fuentes, pero el asunto es que sean integrados e interpretados en una intriga 

narrativa. El objetivo último es, en este caso, a diferencia del modo paradigmático, 

revelar el carácter único de un caso individual y proporcionar una comprensión de su 

particular complejidad o idiosincrasia (p. 52)
30

.  

A pesquisa biográfico-narrativa, como denominada por Antonio Bolívar, é uma 

metodologia hermenêutica que possibilita, ao mesmo tempo, dar significado e compreender as 

dimensões cognitivas, afetivas e de ação. Abarca a dimensão discursiva da individualidade, ao 

modo como os humanos vivenciam e dão significado ao mundo da vida mediante a 

linguagem. A subjetividade é uma condição necessária ao conhecimento social. Isto se 

                                                                                                                                                                      
 

significado, com base em ações temporais pessoais, através da descrição e análise dos dados biográficos. É 

uma reconstrução particular da Experiência, mediante a qual, por um processo reflexivo, o significado é dado 

ao que aconteceu ou viveu” (RICOEUR, 1995). “Trama argumentativa, sequência de tempo, personagens, 

situação, são constitutivos da configuração narrativa” (CLANDININ; CONNELLY, 1995). “Narrativizar a 

vida em um autorrelato é, como diz Bruner ou Ricoeur, um meio de se inventar, de lhe dar uma identidade 

(narrativa). Na sua expressão superior (autobiografia) é também elaborar o projeto ético do que a vida tem 

sido e será” (BOLÍVAR, 1999). 
30

 Tradução livre do autor: [...] o resultado de uma análise narrativa é, ao mesmo tempo, uma narração particular, 

sem aspirar à generalização; Por exemplo, um relatório histórico, um estudo de caso, uma história de vida, um 

episódio narrado da vida de uma pessoa em particular. A tarefa do pesquisador, neste tipo de análise, é 

configurar os elementos dos dados em uma história que unifique e dê significado aos dados, para autenticar a 

vida individual sem manipular a voz dos participantes. A análise exige que o pesquisador desenvolva uma 

trama ou argumento que lhe permita relacionar temporal ou tematicamente os elementos, dando uma resposta 

abrangente sobre porque algo aconteceu. Os dados podem vir de muitas fontes, mas a questão é que eles são 

integrados e interpretados em uma intriga narrativa. O objetivo final é, neste caso, ao contrário do modo 

paradigmático, revelando o caráter único de um caso individual e proporcionando uma compreensão de sua 

complexidade particular ou idiossincrasia (p. 52). 
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caracteriza como um giro hermenêutico que tem dado lugar aos fenômenos sociais que podem 

ser entendidos como textos, cujo valor e significado são dados pela autointerpretação que lhes 

dão os protagonistas. O autor corrobora o pensamento dos filósofos como Hans-Georg 

Gadamer, Paul Ricoeur e o psicólogo, Jerome Bruner. Acredita que o método é uma forma de 

construir realidade, de ordenar a experiência, apropriar-se dela e dos seus significados 

particulares e coletivos (BOLÍVAR, 2010, p. 204). 

Para o mesmo autor, na obra supracitada (p. 207-208), a pesquisa 

biográfico-narrativa segue alguns passos: 

Normalmente una investigación narrativa comienza con la recogida de relatos (auto) 

biográficos, en una situación de diálogo interactivo, en que se representa el curso de 

una vida individual, en algunas dimensiones, a requerimiento del investigador; y –

posteriormente, una vez transcrita– es analizada para dar significado al relato. 

Contamos con un amplio espectro de diferentes instrumentos/estrategias de recogida 

de datos biográficos, que son accesibles al que entre en este ámbito de investigación. 

En particular, historia oral e historias de vida (historia personal o profesional en 

relación con los contextos sociales, familiares o escolares); documentos, fotografías, 

memorias y otros artefactos personales (conjunto de materiales de la vida personal, 

profesional o institucional que recogen recuerdos de la experiencia); entrevistas, más 

o menos abiertas acerca de aquellas cuestiones que interesan al investigador sobre 

diversos aspectos; diarios (registros reflexivos de experiencias a lo largo de un 

período de tiempo. Registran observaciones, analizan experiencias y reflejan e 

interpretan sus prácticas en el tiempo. En otro empleo, como diarios de 

investigación, reflejan el proceso de investigación); escritos autobiográficos 

(historias, anhelos, ambiciones, sus narrativas personales y profesionales); notas e 

historias de campo (notas escritas por el investigador en su observación del 

campo).
31 

Ao fazer a análise narrativa, o pesquisador dá sentido ao narrado, fazendo as relações 

necessárias para a compreensão dos achados da pesquisa, sendo de fontes diversas, desde os 

relatos orais, gravados ou filmados com equipamentos adequados, até os documentos e 

imagens (fotografias, painéis, memórias, materiais pessoais, etc.), que podem auxiliar na 

composição das memórias e das identidades docentes. Também poderemos buscar 

                                                      
31

 Tradução livre do autor: “Normalmente, uma investigação narrativa começa com a coleta de narrativas 

biográficas (autobiográficas), em uma situação de diálogo interativo, que representa o curso de uma vida 

individual, em algumas dimensões, a pedido do pesquisador; E - mais tarde, uma vez transcrito - é analisado 

para dar sentido à história. Temos um amplo espectro de diferentes ferramentas / estratégias biográficas de 

coleta de dados, que são acessíveis para aqueles que entram neste campo de pesquisa. Em particular, história 

oral e histórias de vida (história pessoal ou profissional em relação a contextos sociais, familiares ou 

escolares); Documentos, fotografias, memórias e outros artefatos pessoais (um conjunto de materiais de vida 

pessoais, profissionais ou institucionais que coletam memórias da experiência); Entrevistas, mais ou menos 

abertas sobre as questões que interessam o pesquisador em vários aspectos; (Registros reflexivos de 

experiências ao longo de um período de tempo) registram observações, analisam experiências e refletem e 

interpretam suas práticas ao longo do tempo. Escritos autobiográficos (histórias, aspirações, ambições, 

narrativas pessoais e profissionais); Notas e histórias de campo (notas escritas pelo pesquisador em sua 

observação do campo) [...]”. 
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fontes-pessoa, ou seja, estudantes ou pares que desejem dar o seu depoimento sobre as 

personagens que estão constituindo a pesquisa biográfico-narrativa. 

Para Bolívar (2002, p. 52), uma análise narrativa (ou de narrativas), considera casos 

particulares e o produto desta análise configura uma nova narrativa, a explicitação de 

argumentos que tramem os dados, tornando-os significativos, destacando o que é singular e 

que não aspira à generalização. O papel do pesquisador na análise narrativa é configurar os 

elementos dos dados em uma história que os unifica e dá significado, mostrando o modo 

autêntico da vida individual sem manipular a voz de cada narrador (ou depoente). A trama 

poderá ser construída de forma temporal ou temática, possibilitando a compreensão do porquê 

algo aconteceu. A busca analítica pretende revelar o caráter único de um caso particular e 

permitir a compreensão da sua complexidade e de sua idiossincrasia. 

Para Bolívar (2016), a construção do informe de investigação, como texto narrativo, é, 

em sua integralidade, uma interpretação hermenêutica, em que cada parte adquire o seu 

significado em função do Todo – e a Totalidade, por sua vez, depende do significado de cada 

parte. O pesquisador situa-se entre as suas próprias experiências, as referências teóricas do 

campo e o seu esforço interpretativo para dar sentido ao vivido/recolhido junto aos 

protagonistas de sua investigação. A seleção dos episódios, excertos, vozes, observações e, 

notadamente, a sua ordenação e conjunção, aliadas à interpretação, poderão gerar uma 

descrição densa, como uma boa narrativa. Apesar do uso de guias de trabalho ou tópicos-guia 

como temos denominado. Bolívar (2016) considera esta “una tarea artística, parecida al buen 

periodista que construye una excelente descripción de una realidad a partir de un caso 

(p. 357). Adiante, na mesma página, o autor define relato de vida (life-story) e história de vida 

(life-history) esta como uma narrativa consistente, considerando como elaborar a 

representação da identidade docente em uma época de crise representacional: “el „life-history‟ 

es un relato triangulado, siendo un punto del trípode la propia „life-story‟, pero 

complementado con los testimonios de otras personas, fuentes documentales, transcripciones 

o archivos relacionados con la vida/s en cuestión‟”. 

Especialmente a ideia do relato triangulado fez-nos trazer para esta pesquisa a busca 

por outras fontes, como fontes-pessoas com seus testemunhos, as fontes-documentos, 

transcrições ou arquivos relacionados com a/s vida/s em questão. Assim, ao trazermos a 

análise narrativa em António Bolívar, acreditamos estar desenvolvendo dado perfil como 

pesquisador, o qual será moldado na própria experiência de dar a voz e escutar sensivelmente 

o professor administrador.  

Bolívar (2001) também nos indica o conteúdo da entrevista biográfica em educação e 

a delimitação das fases críticas, indiscutivelmente importantes nesta pesquisa. Os aspectos 
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que configuram a entrevista dependem do tema e da finalidade da pesquisa. Em uma trajetória 

de vida, por exemplo, destacam-se determinados acontecimentos (mudança de cidade, 

experiências...), produzidos como mudança de rumo em sua carreira/vida, os quais 

vividos/experienciados como traumáticos ou que motivaram outros desenvolvimentos 

porsteriores, contribuindo para mudanças/giros na trajetória de vida ou identidade 

profissional.  

O autor denomina esses momentos de “incidentes críticos”, os quais interessam porque 

permitem: 

 

 Delimitação de fases críticas ou momentos em que se questionam “certezas”, os 

quais retrospectivamente se fez menção como forte impacto na vida do depoente; 

 Aparecimento de pessoas críticas, ou indíviduos que tenham representado 

influência importante em sua biografia pessoal, e sobre os quais convém indagar.  

 

São relevantes: 

 

 Aspectos sociais que condicionaram as mudanças (impactos causados) na vida; 

 Sucessos profissionais ou institucionais (vida do centro, do curso). 

 

Essas possíveis correlações causais são estabelecidas pelo investigador, ainda que 

possam/devem ser induzidas para que o próprio narrador o faça.  

António Bolívar conduziu várias investigações, nas quais utilizou o biograma na 

análise narrativa. A trajetória profissional docente é representada, para o autor, por sua 

própria cronotopografia, indicando “[...] os tempos e os espaços que lhe configuraram 

diacronicamente a identidade profissional” (BOLÍVAR, 2002, p. 194). Os biogramas apoiam 

o mapeamento das trajetórias – a história biográfico-profissional. 

O biograma requer, minimamente, duas entrevistas. As primeiras, provavelmente 

presenciais, estabelecem o vínculo com o professor/narrador, para que este reconstrua a sua 

trajetória docente ao relatá-la. As segundas, devolutivas, poderão ser presenciais, via E-mail 

ou hangouts, conforme a disponibilidade e desejo do professor, minimizando possíveis 

obstáculos para esta entrevista, a qual terá como centro o confronto do narrador como 

biograma produzido pelo pesquisador a partir do conteúdo narrado na primeira entrevista. 

Na Figura 8, a seguir, representa-se a evolução das entrevistas. 
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Figura 8 – Evolução das entrevistas narrativas 

 

Fonte: Elaborado pelo Autor (2017). 

 

Existem muitas vantagens na utilização dos esquemas biográficos (biogramas) para o 

segundo encontro com os professores narradores, cujo objetivo é preencher prováveis lacunas 

resultantes da primeira, por meio da entrevista devolutiva. Apresentamos aos professores uma 

síntese esquemática, ordenando cronologicamente os acontecimentos relatados por eles no 

primeiro encontro.  

Esse esquema biográfico – biograma – tem a sua origem na transcrição das entrevistas 

e será submetido à revisão dos professores durante a segunda entrevista, na qual eles poderão 

confirmar ou alterar esse tipo de registro. Podem, inclusive, comentar o impacto e/ou as 

reflexões geradas no primeiro encontro. Frente à cópia do biograma, o professor irá:  

 

1) Preencher as lacunas deixadas no primeiro momento da entrevista;  

2) Ler e analisar o esquema quanto à fidelidade em relação ao narrado; 

3) Indicar alterações necessárias e, também, o que deseja acrescentar;  

4) Indicar os incidentes críticos (acontecimentos marcantes e decisivos na escolha e 

rumos da sua trajetória docente); 

5) Organizar os acontecimentos da trajetória em períodos ou fases principais. 

 

Na segunda entrevista, predominou o trabalho do professor frente ao esquema 

biográfico da narrativa realizada, exigindo a sua concentração e reporte aos acontecimentos 

narrados, manuseando-os, alterando-os, reconstruindo-os. Provavelmente não necessita ser 

gravada, no entanto, é importante que o pesquisador tenha uma cópia do esquema biográfico, 

para acompanhar os procedimentos do professor. 

PRIMEIRA 
ENTREVISTA:          

narrativa autobiográfica 

SEGUNDA 
ENTREVISTA: 

Devolutiva em forma de 
esquema biográfico ou 

biograma. 
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Os biogramas podem ter diferentes estruturas, porém Bolívar, Domingo e Fernández 

(2001) elegeram um formato vertical. Os esquemas biográficos deverão ser elaborados para 

atingir as finalidades propostas para o estudo. É no momento/movimento de recriação que 

demarca os incidentes críticos. A síntese biográfica representada pelos biogramas constitui 

instrumento apropriado para a identificação desses incidentes pelo pesquisador, ao transcrever 

e tratar os relatos e, principalmente, para a sua confirmação pelos sujeitos. Imprimir aos 

acontecimentos o estado de incidentes críticos é uma prerrogativa do narrador. 

3.1.2 Análise Textual Discursiva - ATD 

Por ser singular e dinâmico, o caminho do 

pensamento não pode ser dirigido de fora, mas precisa 

ser construído no próprio processo, pelo próprio 

sujeito (MORAES; GALIAZZI, 2007). 

A análise textual discursiva – ATD, foi originalmente proposta como ferramenta 

analítica por Moraes (2003); Moraes e Galiazzi (2007), agregando aprendizagens importantes 

oriundas como metodologia para análise de achados de pesquisa, de tal modo que o processo 

permita ao pesquisador apreender e construir o corpus da pesquisa e o metatexto com 

criatividade. Compreendendo que a ATD se funda “na ideia de que escrita e pensamento 

andam juntos e que se escreve para pensar”, Galiazzi e Ramos (2013, p. 871). 

A arquitetura analítica inicia pelo processo da unitarização, de caráter cíclico, 

incluindo idas e vindas no movimento reflexivo, permitindo a impregnação do sentido das 

informações pelo pesquisador. A etapa de categorização representa o momento da auto-

organização das informações com o movimento de síntese e reconstrução da pesquisa, 

apreendendo as unidades de sentido e agrupando-as por recorrência em categorias, 

emergentes ou não. A comunicação é o momento privilegiado da produção escrita, por meio 

da interpretação de todas as análises, revelando o que se observou e aprendeu. O autor 

representa na escrita as inúmeras vozes em interlocução: o empírico, o teórico e o pensamento 

crítico-reflexivo do pesquisador. 

Os processos da ATD devem ser compreendidos em uma dinâmica interrelacional e 

auto-organizada (MORAES, 2003), demonstrada na Figura 9, a seguir: 
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Figura 9 – Processos da ATD 

 
Fonte: Elaborado pelo Autor (2017). 

 

A produção escrita na ATD decorre de dois processos simultâneos “aprender e 

comunicar” (MORAES; GALIAZZI, 2007, p. 109). No aprender a escrita traduz a 

compreensão da realidade e no comunicar a escrita é a compreensão do que aprendeu neste 

percurso. Resulta o metatexto, onde se descreve os achados e o que se interpretou deles, onde 

se explicita os objetivos que permearam a busca e a análise do achado. 

É relevante lembramos que a ATD já preconiza que a fragmentação das unidades de 

sentido deve levar à análise, sem “perder de vista o todo” (MORAES; GALIAZZI, 2007, 

p. 115). O todo poderá ser uma compreensão muito mais complexa do que o suposto 

inicialmente.  

Compreendamos essa arquitetura nas palavras de Moraes (2003): 

Descrevemos esta abordagem de análise como um ciclo de operações que se inicia 

com a unitarização dos materiais do corpus. Daí o processo move-se para a 

categorização das unidades de análise definidas no estágio inicial. A partir da 

impregnação atingida por esse processo, argumenta-se que emergem novas 

compreensões, aprendizagens criativas que se constituem por auto-organização, em 

nível inconsciente. A explicitação de luzes sobre o fenômeno, em forma de 

metatextos, constitui o terceiro momento do ciclo de análise proposto (p. 209-210). 

Roque Moraes (2003) propôs a metáfora de uma tempestade de luz, procurando criar 

uma imagem que traduzisse o modo como emergem as novas compreensões no processo 

analítico, atingindo-se novas formas de ordem com a participação do caos e da desordem. Um 

processo, sem dúvida, que vai se auto-organizando na apreensão dos sentidos tramados nos 

discursos, na memória ressignificada no narrado, no emergente como autoformativo. 

  

Desconstrução dos 
textos para a busca 
das unidades de 

sentido. 

UNITARIZAÇÃO 

Síntese reconstrutiva por 
meio da análise das 

recorrências encontradas 
e categorizadas, podendo 
emergir novas categorias 
– constituição do corpus 

da pesquisa. 

CATEGORIZAÇÃO 

Produção criativa da 
escrita, apreendendo os 

achados  e 
comunicando no 

metatexto. 

COMUNICAÇÃO 
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3.1.3 A ATD e a Análise Narrativa na construção do Corpus 

Roque Moraes (2003), recorrendo à expressão “corpus” utilizada por Bardin (1977), 

esclarece que a análise textual é realizada efetivamente a partir de um conjunto de 

documentos assim denominado: corpus. O conjunto de documentos é constituído pelas 

informações resultantes da pesquisa e para que tenham validade e confiabilidade, seguem uma 

seleção e delimitação rigorosa, definindo-se uma amostra a partir de um conjunto maior de 

textos. 

O corpus da análise textual, sua matéria-prima, é constituído essencialmente de 

produções textuais. Os textos são entendidos como produções lingüísticas, referentes 

a determinado fenômeno e originadas em um determinado tempo. São vistos como 

produtos que expressam discursos sobre fenômenos e que podem ser lidos, descritos 

e interpretados, correspondendo a uma multiplicidade de sentidos que a partir deles 

podem ser construídos (MORAES, 2003, p. 194). 

No contexto desta pesquisa, considerando o entrecruzamento entre a Análise 

Narrativa - AN e a Análise Textual Discursiva - ATD, os documentos textuais da análise, os 

esquemas biográficos ou biogramas (BOLÍVAR, 2002, p. 194), constituem esta “matéria-

prima”, a qual denominamos corpus da pesquisa, resultando da devolutiva da primeira 

entrevista, transcrita, aos professores. Os biogramas são as narrativas transcritas e organizadas 

na sequência mnemônica, configurando documentos de análise, significantes dos quais foram 

construídos significados em relação ao tema investigado.  

Em Moraes (2003), compreendemos que foi necessário primeiro o desenvolvimento da 

NA e com o Corpus resultante, proceder a ATD: “Desse modo, dentro do processo de 

pesquisa, o investigador precisa definir e delimitar seu corpus. A partir disso pode dar início 

ao ciclo de análise, cujo primeiro passo é a desconstrução dos textos” (p. 194). 

A AN foi realizada de acordo com o indicado, fazendo a devolutiva aos protagonistas 

para que tomassem conhecimento e complementassem o narrado. Para a ATD utilizamos 

matrizes analíticas, reorganizando-se os conteúdos narrativos a partir dos eixos conceituais e 

tópicos-guia. Este exercício permitiu-nos a “impregnação com o corpus da pesquisa”, 

recomendada por Roque Moraes. 

O corpus da análise incluiu textos produzidos na pesquisa (o relatório do Google 

Forms e os biogramas) e documentos já existentes previamente, como o projeto pedagógico 

do curso pesquisado, conforme o recomendado por Moraes (2003, p. 195), integrando-se 

transcrições de entrevistas, registros de observação, relatórios diversos, publicações de 

variada natureza, tais como editoriais de jornais e revistas, resultados de avaliações. O 
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conjunto das informações produzidas na pesquisa constituíram o corpus textual da análise, 

permitindo a construção analítica pelo autor das interpretações dos textos analisados. 

“Naturalmente nesse exercício hermenêutico de interpretação é preciso ter sempre em mente o 

outro pólo, o autor do texto original (Ibid, id). 

Deste modo, articulamos dois tipos de análise distintas, a AN e a ATD. A Análise 

Narrativa mostrou-se ideal para preparar o caminho, a “matéria-prima”, o corpus da análise, 

oriunda das narrativas docentes e a ATD desconstruiu este mesmo corpus, dando origem ao 

metatexto, o qual, lançou luzes sobre o fenômeno estudado, ao mesmo tempo em que 

constituiu o terceiro momento do ciclo de análise proposto. Na Figura 10, a seguir, 

representamos esse movimento analítico-interpretativo. 

 

Figura 10 – Análise narrativa versus análise textual discursiva 

 
Fonte: Elaborado pelo Autor (2017). 

 

A ATD permitiu-nos a compreensão das categorias presentes na compreensão do 

fenômeno estudado, “a (auto) formação de professores administradores e a articulação dos 

saberes da/na docência no âmbito do seu desenvolvimento profissional”, ressaltando que os 

insights e as teorizações emergem, segundo Moraes (2003, p. 209) “por auto-organização a 

partir de uma impregnação intensa com os dados e informações do corpus analisado”. Isto 

pode ser observado com clareza durante o processo analítico-interpretativo. 
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A produção de compreensões aprofundadas e criativas, exigiu do pesquisador um 

envolvimento intenso com as informações do corpus da análise e impregnação aprofundada 

com os elementos do processo analítico. Esta impregnação significou uma leitura intensa e 

recorrente, tantas vezes tenha sido necessário para as tantas compreensões que iam surgindo e 

sendo desconstruídas, balizando-se com o conhecimento existente.  

Esta impregnação persistente nas informações do corpus da análise passaria por um 

processo de desorganização e desconstrução, antes que se pudessem atingir novas 

compreensões - “esse processo consiste em levar o sistema semântico ao limite do caos” 

(MORAES, 2003, p. 197). Assim, mais uma vez, vamos corroborando Fritjof Capra, em Teia 

da Vida, e o pensamento complexo, em Edgar Morin, consolidando o nosso entrelaçamento 

entre AN e ATD, sabendo que o conhecimento produzido será sempre provisório, assumindo 

o erro da incerteza e da ilusão. 
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4 A UNIVERSIDADE PÚBLICA E O CURSO DE ADMINISTRAÇÃO: CONTEXTO 

DE FORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO PROFISSIONAL DOCENTE 

4.1 O ENSINO DE ADMINISTRAÇÃO NO BRASIL E NA UFSM 

O ensino de administração no Brasil é relativamente recente em comparação com os 

Estados Unidos da América (EUA), por exemplo. Segundo as informações do Conselho 

Federal de Administração (CFA, 2017), estudos apontam que, ao comparar o surgimento dos 

cursos de administração no Brasil com os de outros países, principalmente os Estados Unidos 

da América, vamos notar uma grande lacuna; enquanto o primeiro curso de Administração no 

Brasil estava sendo criado em 1952, os EUA já formavam, nesse mesmo período, 50 mil 

bacharéis, 4 mil Mestres e 100 doutores em Administração. 

Conforme análise de Ribeiro (2012) e do CFA (2017), a história do curso de 

Administração no país começa de fato a partir dos 1940, quanto aumenta a necessidade de 

mão-de-obra qualificada para gerenciar as instituições públicas e privadas brasileiras que 

começam a crescer. Conforme Covre (1991), a ideologia neocapitalista impulsiona o 

surgimento dos cursos de Administração, com a finalidade de modernizar o parque fabril 

brasileiro e, por consequência, capacitar e qualificar os profissionais que atuam nas empresas. 

Para esse autor,  

o uso crescente de técnica, seja ela maquinaria ou organizatória, o que torna 

imprescindível a necessidade de um contingente cada vez maior de profissionais 

especializados para as diferentes funções de controlar, analisar e planejar as 

atividades empresariais e para o planejamento estatal (COVRE, 1991, p. 60). 

Por outro lado, Nicolini (2003) aponta um caminho diferente para o surgimento do 

curso de Administração no Brasil. Descreve, em seus estudos, que os primeiros indícios de 

uma prática acadêmica em relação ao ensino de Administração de Empresas no território 

nacional acontecem por volta de 1902, na cidade do Rio de Janeiro, com duas escolas 

privadas ministrando debates nesta área.  

Oficialmente, os primeiros cursos de formação específica de administradores surgem a 

partir da criação Escola Brasileira de Administração Pública – EBAP, em 1952, da Fundação 

Getúlio Vargas (FGV) do Rio de Janeiro (1952) e da Escola de Administração de Empresas 

de São Paulo – EAESP, em 1954; a criação desses cursos tinha como objetivo atender ao 

processo de modernização país. 



110 

 

Segundo Serva (1990, p. 10), o nosso ensino de Administração teve influência 

norte-americana em sua concepção: 

Da Fundação Getulio Vargas surgiram a Escola Brasileira de Administração Plfulica 

(EBAP) e a Escola de Administração de Empresas de São Paulo (EAESP), ambas na 

década de 50. Para a criação da EAESP foi fundamental a participação do governo 

americano e da Universidade do Estado de Michigan, no ano de 1953. A EBAP 

também foi beneficiada pela participação do governo americano. Em 9 de março de 

1959 foi assinado o convênio mais importante para a área de administração, de 

conformidade com o Acordo sobre Serviços Técnicos Especiais, entre o Brasil e os 

EUA, tendo por sigla PBA-I. Este convênio objetivava, principalmente, a criação de 

cursos de administração em algumas universidades brasileiras, incluindo, para tanto, 

ações como assistência técnica para a elaboração de currículos, métodos e técnicas 

de ensino, instalação de bibliotecas e formação de professores (SERVA, 1990, 

p. 10). 

Cotejamos da leitura do artigo supracitado o que se referia à formação de professores, 

considerado um aspecto de grande relevância na história da Administração no Brasil. Os 

professores americanos prestavam assessoria técnica contínua e participavam na seleção de 

candidatos oriundos de áreas correlatas como direito, economia, contabilidade, engenharia, 

etc. Os profissionais selecionados recebiam “treinamento” prévio no Brasil e depois eram 

enviados aos EUA como bolsistas, para realizarem cursos de mestrado em administração, de 

acordo com especificidades da área: 

 

- Docência em administração pública na Universidade do Sul da Califórnia; 

- Docência em administração de empresas na Universidade do Estado de Michigan, 

sendo que alguns destes receberam um breve treinamento em Harvard. 

 

De acordo com pesquisa de Tania Fischer, citada por Serva (1990), os cinco anos de 

evolução do mesmo demonstraram que outras instituições criaram cursos de administração 

pública em nível de graduação (Universidade Federal do Rio Grande do Sul e Universidade 

Federal da Bahia) ou introduziram melhorias no curso vigente (EBAP); grupos significativos 

de bolsistas realizaram cursos de mestrado e doutorado nos EUA (18 da EBAP, nove do 

Dasp, 17 da UFRGS e 28 da UFBA); realização de convênios com a Fundação Ford 

(envolvendo a EBAP, a UFRGS e UFB) desenvolveram a  pesquisa e a produção de material 

didático para os cursos de Administração.  

De acordo com Serva (1990), a participação direta de entidades norte-americanas 

marca o desenvolvimento da EBAP, a criação da EAESP, da Escola de Administração da 

UFBA e do Instituto de Administração da UFRGS, a partir dos anos 50. A consolidação da 

Escola de Administração da UFBA influenciaria o surgimento de outras escolas de 
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administração em diversos estados do Norte e Nordeste do país. Do mesmo modo, inferimos 

que o Instituto de Administração da UFRGS influenciou os cursos de Administração da 

Região SUL, dentre eles, a UFSM, diretamente, nos primórdios e, indiretamente, na 

atualidade. 

No avanço histórico do ensino de Administração no Brasil, segundo CFA (2017), 

Covre (1991) e Nicolini (2003), esta teve o primeiro regramento mediante o estabelecimento 

de um currículo mínimo para os cursos de administração, pelo Parecer nº 307, do Conselho 

Federal de Educação no ano de 1966, sendo que, no ano anterior, a profissão de “Técnico em 

Administração” foi regulamentada na Lei nº 4769, de 09 de setembro de 1965, a qual 

restringia o exercício da profissão aos portadores de títulos expedidos por instituições de 

ensino superior. A profissão de “Administrador” somente seria reconhecida pela Lei nº 7.321 

de 1985. 

Nas últimas seis décadas, vem ocorrendo expansão significativa na oferta de cursos de 

Administração no Brasil (Tabela 1), sendo que, segundo dados do censo INEP/MEC de 2015, 

estavam efetivamente matriculados, em curso superior de Administração, 793.564 alunos, ou 

seja, aproximadamente 12% do universo de alunos matriculados em cursos superiores no 

Brasil. Ao consideramos os números de alunos matriculados em cursos Superiores de 

Tecnologias em Administração, devemos agregar o montante de 512.007 alunos, 

representando 8% do número de alunos matriculados em um curso superior no ano de 2015. 

 

Tabela 1 – Evolução do número de cursos de administração nas últimas seis décadas 

Década Número de Cursos 

Antes de 1960 02 

1960 31 

1970 247 

1980 305 

1990 823 

2000 1462 

2010 2217 

Fonte: Dados compilados do Conselho Federal de Administração/2017 (a partir do Censo de Educação do 

INEP/MEC de 2013). 

 

Em relação à trajetória do curso de Administração UFSM, é importante destacarmos 

que este foi reconhecido no ano de 1971, pelo Decreto n.
0
 68.805, sendo que, nestes mais de 

quarenta anos, formou 2.562 profissionais. O curso tem se destacado nos processos 

avaliativos regulatórios, visto que, em todas as avaliações, obteve o conceito máximo (UFSM, 

2017). 
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Ainda conforme o seu Projeto Pedagógico, o curso de Administração da Universidade 

Federal de Santa Maria tem como objetivo:  

Preparar profissionais para atuar na área da administração, estimulando 

desenvolvimento de capacidades para compreender o contexto, encaminhar soluções 

e tomar decisões visando os resultados organizacionais, promovendo o crescimento 

econômico e social, respeitando os valores e conduta ética (UFSM, 2017, p. 18). 

O papel do administrador do curso de Administração da Universidade Federal de 

Santa Maria também está descrito no PPC: 

O papel do administrador é contribuir para que a empresa tenha um resultado 

positivo, garantindo a sobrevivência e permanência no mercado. Dependendo do 

porte da empresa, o administrador pode ser focado mais em uma ou em outra área, 

mas a sua formação garante que ele consiga gerenciar todos os recursos. Ao otimizar 

os resultados empresariais, ele pode estar gerando mais empregos e a melhoria da 

qualidade de vida das pessoas. Dentre as competências e habilidades do 

Administrador estão: lidar com modelos de gestão inovadores; ordenar atividades e 

programas; decidir entre alternativas; identificar e dimensionar riscos e selecionar 

estratégias adequadas de ação. Através de estratégias de gestão, o administrador 

pode promover a cidadania e seus valores. Uma vez que os administradores também 

atuam em órgãos públicos, podem contribuir decisivamente no gerenciamento do 

patrimônio público. O profissional da Administração pode tornar as empresas 

socialmente responsáveis, preocupadas em dar respostas para a sociedade, 

contribuindo para o seu desenvolvimento (UFSM, 2017, p. 17). 

Atualmente o curso de Administração de Empresas da UFSM funciona nos turnos 

diurno e noturno, totalizando 384 alunos matriculados, sendo cento e noventa e um (191) no 

curso de Administração Diurno e cento e noventa e três (193) no curso de Administração 

Noturno. Conta com trinta e dois (32) professores, destes vinte e nove (29) efetivos em 

atividade, um (01) afastado para doutoramento e dois (02) substitutos.  

Outra informação que consideramos importante é que todos os professores efetivos 

possuem doutorado. Considerando somente os professores efetivos em atividade, é importante 

informarmos que vinte e quatro (24) professores possuem formação acadêmica inicial em 

Administração de Empresas, constituindo o universo pesquisado; os outros cinco 

(05) possuem a seguinte formação: um (01) Bacharel em Ciências Contábeis; um 

(01) Bacharel em Ciências Econômicas; um (01) Tecnólogo em Hotelaria; um (01) Bacharel 

em Matemática e um (01) Bacharel em Análise de Sistemas. 

4.2 OS PROFESSORES DO CURSO DE ADMINISTRAÇÃO DA UFSM 

Ao entrarmos no contexto da nossa pesquisa, o curso de Administração, o fazemos 

com dois interesses. Primeiramente, conhecer a trajetória social do curso, como foi criado e 
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como se desenvolveu, quais aspectos o influenciaram e como se configura como contexto de 

formação para os seus discentes e para os seus docentes, ao concebermos o desenvolvimento 

profissional dos mesmos e o seu aprendizado na/da docência. Em seguida, atentamos o nosso 

olhar para os docentes, protagonistas desta pesquisa, estabelecendo um recorte investigativo 

com o grupo de docentes cuja formação inicial foi no Bacharelado em Administração. 

A Tabela 2, a seguir, apresenta os professores que compõem o quadro docente do 

Departamento de Administração da UFSM, sua formação, início na carreira docente e a 

entrada na UFSM. É importante frisarmos que os professores estão identificados por meio de 

números, escolhidos de forma aleatória, visando preservar a sua identidade. 
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Tabela 2 – Corpo docente do atual departamento de Administração – UFSM 

(continua) 

Professor 
Entrada 

UFSM 
Formação inicial 

Início da 

docência 

1 2004 

Graduação em Administração pela Universidade Federal de Viçosa (1997); Mestrado em Administração pela 

Universidade Federal de Santa Catarina (1999) e Doutorado em Administração pela Universidade Federal do Rio 

Grande do Sul (2005).  

1999 

2 1996 

Graduação em Administração pela Universidade Federal de Santa Maria - UFSM (1987); Mestrado em 

Administração pela Universidade Federal de Santa Catarina - UFSC (2000), de Doutorado em Administração pela 

Universidade de São Paulo - FEA/USP, com Estágio Doutoral na Bocconi University em Milão, Itália (2007) e Pós-

Doutoral em Administração pela Universidade de São Paulo - FEA/USP (2011-2014) e de Aperfeiçoamento na 

Metodologia do Estudo de Caso na Harvard University (2011-2012). 

1996 

3 2011 
Bacharel em Administração pela Universidade do Vale do Rio dos Sinos (UNISINOS) (CRA-RS, Registro: 

047444) e em Ciências Econômicas pela UFSM (CORECON-RS, Registro: 7811). 
2011 

4 2009 
Graduação em Administração pela Universidade Luterana do Brasil (2003), mestrado e doutorado em 

Desenvolvimento Regional pela Universidade de Santa Cruz do Sul (2006).  
2005 

5 2005 
Doutora em Administração pela Escola de Administração - UFRGS (2012). Professora da Unidade Descentralizada 

de Educação Superior da UFSM em Silveira Martins. 
2002 

6 2011 

Graduação em Análise de Sistemas pela Universidade Católica de Pelotas (1995); mestrado em Ciência da 

Computação pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (1998); doutorado em Administração (Área: 

Sistemas de Informação e Apoio à Decisão) pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (2004) e estágio pós-

doutoral em Produção e Sistemas na Universidade do Minho (Portugal).  

1997 

7 1995 

Graduação em Administração pela Universidade Federal de Santa Maria (1994); mestrado em Administração 

pela Universidade Federal de Santa Catarina (2000) e doutorado em administração pela Universidade Federal de 

Minas Gerais (2007).  

1995 

8 2009 

Graduação em Administração pela Universidade Federal de Santa Maria; mestrado em Administração pela 

Universidade Federal de Santa Catarina e doutorado em Administração pela Escola de Economia, Administração e 

Contabilidade da Universidade de São Paulo.  

1990 

16 1994 

Graduação em Matemática pela Faculdade Imaculada Conceição (1988), mestrado em Engenharia de Produção pela 

Universidade Federal de Santa Maria (1994) e doutorado em Engenharia de Produção pela Universidade Federal de 

Santa Catarina (2001).  

1990 
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(continuação) 

Professor 
Entrada 

UFSM 
Formação inicial 

Início da 

docência 

9 2012 

Graduação em Administração pela Universidade Federal de Santa Maria (2005), graduação em Ciências 

Econômicas pela Universidade Federal de Santa Maria (2006), mestrado em Administração pela Universidade 

Federal de Santa Maria (2007) e Doutorado em Administração pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul 

(2012).  

2007 

10 1992 

Graduação em Administração pela Universidade Federal de Santa Maria UFSM (1988), especialista em Recursos 

Humanos pela Fundação para o Desenvolvimento de Recursos Humanos FDRH (1990) e em Marketing pela Escola 

Superior de Propaganda e Marketing ESPM (1991); mestrado em Administração pela Universidade Federal de 

Santa Catarina UFSC (1998) e doutorado em Administração pela Faculdade de Economia, Administração e 

Contabilidade da Universidade de São Paulo FEA-USP (2010).  

1992 

11 2014 
Graduação em Administração pela Universidade Federal de Pelotas (2008), mestrado (2012) e doutorado em 

Administração pela Universidade Federal de Santa Maria (2016).  
2014 

12 1998 

Graduação em Administração pela Universidade Federal de Viçosa (1995); mestrado em Administração pela 

Universidade Federal do Rio Grande do Sul (1998) e doutorado em Administração pela Universidade Federal do 

Rio Grande do Sul (2006).  

1997 

13 1988 

Graduação em Administração pela Universidade Federal de Santa Maria (1988), Licenciatura Plena Em 

Matemática - Centro Universitário Franciscano (1984); mestrado em Engenharia de Produção pela Universidade 

Federal de Santa Maria (1994) e doutorado em Agronegócios pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul 

(2009).  

1988 

14 2010 

Graduação em Tecnólogo em Hotelaria pela Universidade de Caxias do Sul (1991) e Letras - Português/Inglês pela 

Universidade do Oeste de Santa Catarina (2005); mestrado em Turismo e Hotelaria pela Universidade do Vale do 

Itajaí (2002) e doutorado em Administração de Empresas, pela Universidade Presbiteriana Mackenzie (2009).  

1998 

15 1996 

Graduada em Administração pela Universidade Federal de Santa Maria (1990), Mestre em Comunicação pela 

Universidade Federal do Rio de Janeiro (1999) e Doutora em Engenharia de Produção pela Universidade Federal de 

Santa Catarina (2006).  

1996 

17 2007 

Graduação em Administração pela Universidade Federal de Santa Maria (1997), mestrado em Administração pela 

Universidade Federal de Santa Catarina (2001) e doutorado em Administração pela Universidade Federal do Rio 

Grande do Sul (2013).  

2000 

18 1998 

Graduação em Administração pela Universidade Federal de Santa Maria (1994), mestrado em Engenharia de 

Produção pela Universidade Federal de Santa Maria (1999) e doutorado em Engenharia de Produção e Sistemas pela 

Universidade Federal de Santa Catarina (2004), na linha de pesquisa de Gestão de Negócios.  

1998 
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(continuação) 

Professor 
Entrada 

UFSM 
Formação inicial 

Início da 

docência 

19 2014 

Graduação em Administração pela Universidade Federal de Santa Maria (2003/04), graduação em Administração - 

hab. Comércio Exterior pela Faculdade Metodista de Santa Maria (2005), mestrado em Administração pela 

Universidade Federal do Rio Grande do Sul (2009) e doutorado em Administração (ênfase em Marketing) pela 

Universidade Federal do Rio Grande do Sul (2013).  

2008 

20 1996 

Graduação em Administração pela Universidade Federal de Santa Maria (1992), Mestrado em Engenharia de 

Produção pela Universidade Federal de Santa Maria (1998) e Doutorado em Administração pela Universidade Federal 

do Rio Grande do Sul (2005).  

1996 

25 2016 
Formação em nível de Graduação (2010), Mestrado (2013) e Doutorado (2016) em Administração pela Universidade 

Federal de Santa Maria - UFSM.  
2016 

21 1995 

Graduação em Administração pela UFSM (1992); especialização em Estatística e Modelagem Quantitativa pela 

UFSM (2008); mestrado em Engenharia de Produção pela UFSM (1995) e doutorado em Engenharia de Produção 

pela Universidade Federal de Santa Catarina (2001).  

1994 

22 

(Professor 

Substituto) 

2016 

Graduação em Administração de Empresas pelo Centro Universitário Franciscano (2008), graduação em Progama 

Esp. de Grad. de Formação de Professores pela Universidade Federal de Santa Maria (2015), especialização em 

Gestão de Pessoas e Marketing pelo Centro Universitário Franciscano ((2010) e mestrado em Engenharia de 

Produção pela UFSM (2014).  

2008 

23 2012 

Graduação em Ciências Econômicas pela Universidade de Santa Cruz do Sul (2003), mestrado em Economia do 

Desenvolvimento pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (2006) e Doutorado em Economia 

Aplicada pela Universidade Federal de Viçosa (2011).  

2007 

24 2010 
Graduação em Ciências Contábeis pela UFSM (1996); mestrado em Engenharia de Produção pela UFSM (2004) e 

doutorado em Desenvolvimento Regional pela Universidade de Santa Cruz do Sul (2012).  
2002 

26 2016 
Graduação em Administração pela UFSM (2009); mestrado em Administração pela UFSM (2011); doutorado em 

Administração pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (2015).  
2015 

27 2006 

Graduação em Administração pela Universidade Federal de Santa Maria (1992) e mestrado em Engenharia de 

Produção pela Universidade Federal de Santa Maria (1998). Doutora em Desenvolvimento Rural pela Universidade 

Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS).  

1998 

28 2014 
Graduação em Administração pelo Centro Universitário Franciscano (2005), mestrado em Administração (2010) 

e doutorado em Administração pela UFSM (2017).  
2010 
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(conclusão) 

Professor 
Entrada 

UFSM 
Formação inicial 

Início da 

docência 

29 1995 

Graduação em Administração pela Universidade Federal de Santa Maria (1986), Mestrado em Engenharia de 

Produção pela Universidade Federal de Santa Maria (1997), Doutorado em Agronegócios pela Universidade Federal 

do Rio Grande do Sul (2007), Pós-doutorado em Sociologia Econômica das Organizações no SOCIUS - Centro de 

Investigação em Sociologia Económica e das Organizações no ISEG - Instituto Superior de Economia e Gestão da 

Universidade de Lisboa-Portugal (2015).  

1995 

30 1997 
Graduação em Administração pela UFSM (1992), mestrado em Administração pela Universidade Federal de 

Santa Catarina (2000) e doutorado em Administração pela Universidade Federal da Bahia (2008).  
1997 

31 

(Professor 

Substituto) 

2016 

Graduação em Administração pelo Centro Universitário Franciscano (2005), Licenciatura em Formação de 

Professores para Educação Profissional pela UFSM (2012) e Mestrado em Engenharia de Produção pela 

Universidade Federal de Santa Maria (2009).  
2009 

32 

(Afastado 

Doutorado) 

2014 

Graduação em Administração pela Universidade Federal de Santa Maria (2004) e mestrado em Agronegócios pela 

Universidade Federal do Rio Grande do Sul (2008). Atualmente é professor assistente da Universidade Federal de 

Santa Maria. Tem experiência na área de Administração, com ênfase em Administração de Empresas, atuando 

principalmente nos seguintes temas: empreendedorismo, sustentabilidade, marketing, planejamento e clima 

organizacional. 

2010 

Fonte: Elaborado pelo Autor a partir de informações do Departamento de Administração da UFSM (2017). 

 

Os capítulos seguintes, 5 e 6, terão estes professores como protagonistas da pesquisa. 
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5 O PROFESSOR ADMINISTRADOR NA DOCÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO: 

PROTAGONISMO E MOTIVAÇÕES 

Neste capítulo, apresentamos os resultados do estudo exploratório prévio às entrevistas 

narrativas, realizado para delinear o perfil do professor administrador atuante no curso de 

graduação em Administração, Bacharelado, quanto: 
 

- às características gerais dos docentes;  

- às motivações para o desenvolvimento profissional docente;  

- à trajetória docente;  

- aos saberes na/da docência. 
 

Realizamos o estudo com o apoio do aplicativo Google Forms, integrante do pacote 

Google Drive para armazenamento e sincronização de arquivos, disponibilizado pela Google 

em 2012. O pacote de aplicativos é gratuito e permite a edição colaborativa, disponibilização, 

backup e portabilidade de arquivos.  

Dentre as vantagens do seu uso encontram-se as diferentes funcionalidades do Google 

Drive, especialmente o tempo no processo de busca e análise das informações e na 

manipulação dos documentos. Os instrumentos em papel, ao serem substituídos por um 

formulário online, permitem a coleta de dados organizada, com melhores condições o 

processamento das análises comparativas.  

O Google Forms permitiu a edição do questionário, com questões fechadas e abertas, 

bem como a sua disponibilização via e-mail para os professores do Curso de Administração, 

cujo acesso nos foi permitido pelo departamento didático. Dos 34 professores, 

11 participantes, significando o percentual de 32,35% de 34 docentes que concordaram com o 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) no cabeçalho do documento, cuja 

concordância deu acesso às questões do formulário online, as quais foram respondidas e 

armazenadas. No entanto, foram validados apenas oito (08) questionários que estavam 

enquadrados nos critérios de seleção da amostra. 

Apresentamos os resultados a seguir, na sequência em que as questões foram 

propostas à reflexão dos professores. Ressaltamos que a participação foi por adesão, portanto, 

os professores e as professoras que contribuíram o fizeram espontaneamente. 

5.1 QUEM É O PROFESSOR ADMINISTRADOR DA UFSM? 

Neste subcapítulo, apresentamos os dados gerais acerca dos professores, levantando 

aspectos que auxiliarão na análise dos demais blocos de questões.  
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Com relação ao sexo dos professores, observamos que 75% respondentes ao 

questionário são do sexo feminino e que a grande maioria, 62,5%, se encontra, em média, na 

faixa etária dos 40 anos. Em relação a sexo e idade o Gráfico 4, abaixo, representa como estão 

distribuídos estes dois critérios em relação aos respondentes do questionário. 

 

Gráfico 4 – Relação entre sexo e idade dos professores administradores da UFSM 

 

Fonte: Elaborado pelo Autor (2018). 

 

Outros pontos que o estudo permitiu identificarmos foram a formação inicial, titulação 

final e área de conhecimento, bem como em qual nível de ensino o professor atua na UFSM. 

Nesse sentido, os resultados indicaram que: todos os professores possuem doutorado, 

90% deles atuam na graduação e na pós-graduação, um dos respondentes ministra aulas 

somente na graduação. 

Também conseguimos relacionar o ano de ingresso na UFSM com a fase na carreira 

docente, segundo os critérios definidos por Isaia; Bolzan, (2008) para o tempo na docência 

(Ver Gráfico 5), isso nos possibilitou identificar em qual nível o professor se encontra 

atualmente.  

Esta análise fornece-nos subsídios para entendermos todos os movimentos 

construtivos, bem como as influências sofridas pelo professor ao longo do seu 

desenvolvimento, e ainda a possibilidade que o professor possui de influenciar aos demais. 

No Gráfico 5, a seguir, representamos o tempo de docência dos professores, 

considerando o ingresso e permanência na Instituição estudada. Como podemos observar, os 

professores participantes encontram-se no início e no meio da carreira docente. 
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Gráfico 5 – Ingresso e permanência na instituição 

 

Fonte: Elaborado pelo Autor (2018). 

 

Entendemos que a experiência profissional é fator importante para o desenvolvimento 

docente e compreendemos que o professor se forma à medida que forma, ou seja, o professor 

está sempre se constituindo, sendo um sujeito em constante aprendizado. Buscamos 

identificar a experiência pregressa do professor no ensino superior antes da entrada na UFSM.  

Nesse sentido, o Gráfico 6, a seguir, representa o cruzamento da informação sobre o 

ano de ingresso na UFSM com a primeira experiência na docência.  

Destacamos os sujeitos N4, N7 e N8 que não tiveram experiências anteriores ao início 

das atividades na UFSM, por outro lado, o sujeito N6 já ingressou na UFSM após 19 anos de 

atividade como docente. 

 

Gráfico 6 – Ingresso na instituição e na carreira docente  

 

 

Fonte: Elaborado pelo Autor (2018). 
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Um dos pontos importantes que buscamos buscou identificar por meio do questionário 

diz respeito à formação pedagógica, dos oito (08) professores que responderam, apenas um 

(01) professor afirmou ter realizado um curso de formação de professores, representando 12, 

5% do grupo de respondentes. 

Este conjunto informativo corrobora as proposições de Isaia e Bolzan (2008), ao 

apresentarem um perfil dos professores universitários desde o início da carreira. 

5.2 MOTIVAÇÕES E DESENVOLVIMENTO PESSOAL/PROFISSIONAL 

O que levou o professor à docência como opção profissional? Como ele articulou a 

docência a sua vida? Estas e outras questões permitiram-nos ampliar o conhecimento acerca 

dos professores administradores. 

A primeira questão levantada, “o que motivou você a buscar a docência?”, apresentou 

alternativas para os respondentes com base na literatura corrente na área da pedagogia 

universitária. Predominou, com 40 % da preferência, “a busca de um ideal ou tendência 

vocacional”, 30 % dos respondentes motivaram-se pela “busca de estabilidade profissional” e 

10% pela “oportunidade de emprego”; 20% atribuem as suas motivações iniciais a outros 

motivos, não citados. 

Para a questão seguinte, “durante a sua graduação em Administração você planejou 

tornar-se professor/a?”, metade (50%) dos oito respondentes afirmou que “sim”, durante a sua 

graduação, em Administração, planejou tornar-se professor/a. Descreve brevemente como 

surgiu esta perspectiva na sua trajetória formativa:  

 
“Desde a adolescência eu já tinha forte inclinação para a docência. Isso foi ganhando força ao longo do 

tempo”. 

“A partir de algumas experiências extracurriculares e contato com os meus professores da graduação 

decidi que queria seguir a carreira docente”. 

“Desde o início da graduação participei do grupo PET/UFV o que fez com que eu me interessasse pela 

pesquisa”. 

 

Ratificamos as respostas dos professores com o entendimento de desenvolvimento 

profissional docente, retirado da Enciclopédia de Pedagógica, o qual descreve ser um 

processo de aprendizado contínuo, sistêmico, autorreflexivo, que permeia toda as etapas de 

formação docente, da fase inicial, durante a entrada efetiva na carreira, e ao longo da carreira, 

compreendendo os esforços na dimensão pessoal e profissional, em um intricado processo 
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entrelaçado de saberes constituídos ao longo da sua vida (MARCELO GARCIA, 1999; 

ZABALZA, 2004; ISAIA, 2006a, p. 375). 

A questão seguinte inquiria o professor se quando ele cursou a pós-graduação já estava 

na docência. 70 % dos respondentes afirmaram já estarem na docência quando cursaram a 

pós-graduação. 

Em complementação à questão anterior, perguntamos se “o fato de ser docente na 

Educação Superior influenciou a sua opção na pós-graduação (mestrado e doutorado)?” e 

“caso afirmativo, de que maneira?”. Essas influências são explicitadas a seguir: 

 
“Influenciou para o Doutorado, pois a necessidade de uma melhor qualificação era eminente”. 

“Sim. Em especial para maior conhecimento e crescimento na carreira docente”. 

“Me tornei docente no terceiro ano do doutorado, porém já havia optado pela pós-graduação”. 

“Sim, influenciou pela questão de aprendizado contínuo; de exigências profissionais para fomento das 

minhas atividades de ensino, pesquisa e extensão; questão de carreira e salarial”. 

“Sim. Carreira” 

“Quando fiz mestrado não estava na docência. Quando fiz doutorado já era docente da UFSM. 

Influenciou totalmente, pois fazer doutorado é condição para subir na carreira docente”. 

 

Os autores Isaia (2006b), Isaia e Bolzan (2008), Maciel, Isaia e Bolzan (2012), em 

seus estudos, comprovam que o processo formativo dos professores é condicionado pelas 

ações e relações vivenciadas pelo docente principalmente na instituição onde atua 

profissionalmente, e muito desta influência é exercida pelos professores mais experientes.  

Isaia e Bolzan (2008) descrevem como um encontro/pluralidade de gerações 

pedagógicas, promovendo o confronto de diferentes anos/épocas, cujo resultado pode ser 

interessante para o desenvolvimento profissional docente. A questão propôs aos docentes que 

relatassem sobre a entrada na pós-graduação e se o fato se serem docentes influenciou neste 

movimento, o movimento relatado pelas autoras e representado pelos depoimentos é a “marca 

da pós-graduação” na docência superior, ou seja, nos fragmentos apresentados, visualizamos 

claramente que estar na docência influenciou a opção dos docentes em buscar qualificação 

através da pós-graduação. 

A questão seguinte abordou a “necessidade de formação e desenvolvimento 

profissional permanente para a atuação docente”, à qual todos os respondentes aquiesceram. 

Em consequência, perguntou-se “como você atende a necessidade permanente de formação e 

desenvolvimento profissional docente?”, cujas respostas apresentamos a seguir: 
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“Busco, sempre que possível, participar de treinamentos, palestras, seminários sobre qualificação 

docente”. 

“Participando de eventos, trocando experiências, observando os demais colegas docentes, aprendendo 

com alunos e buscando inovar na sala de aula”. 

“Realizando cursos, participando de eventos, participando de grupos de pesquisa, etc.”. 

“Busco sempre estar participando de eventos, me atualizando e me aperfeiçoando. Participo: a) 

eventualmente, no decorrer de cada ano em atividades do Curso de formação docente; b) congressos da 

área de administração e educação; c) formação do grupo de pesquisa; d) ministrando a disciplina de 

didática do ensino superior para os cursos de mestrado e doutorado em Administração; e) palestras e 

eventos da área, dentre outras”. 

“Autodidata”. 

“Eventos, congressos, estou cursando outra graduação para aprimorar meus conhecimentos na área em 

que atuo”. 

 

Marcelo Garcia (2009) entende que é importante para o docente rever as suas 

práticas, uma vez que o conhecimento encontra-se em constante evolução e os estudantes se 

transformam a cada dia.  

A partir de António Nóvoa (2007), compreendemos que a formação permanente é 

um processo integrado e articulado que deve ser realizado de forma permanente. Nos 

depoimentos apresentados, notamos que os professores entrevistados vêm realizando 

movimentos construtivos, sendo que as ações por eles realizadas são entendidas como ações 

formativas.  

5.3 TRAJETÓRIA PROFISSIONAL 

A trajetória profissional é compreendida como os ciclos de vida profissional de 

professores do ensino superior, como estes se constituem ao longo da carreira (trajetória 

docente) e qual a pedagogia que os norteia, as concepções de docência e o contexto 

institucional em que atuam.  

Este bloco de questões abordou inicialmente a autorrealização profissional. Ao serem 

questionados, “você se considera uma pessoa autorrealizada profissionalmente?”, todos os 

respondentes consideram-se autorrealizados profissionalmente. Alguns aspectos foram 

apontados pelos professores: 

 
“Sou uma pessoa autorrealizada profissionalmente, pois já sou professor titular graças a minha trajetória 

acadêmica”. 

“Prejudicada”. 

“Ainda não... Há alguns degraus a serem alcançados”. 
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Entendemos que a autorrealização passa obrigatoriamente pelo processo do professor 

compreender sua importância dentro do contexto em que está atuando, segundo Zabalza 

(2000), perceber o significado de vivenciar a experiência de aprender e se reinventar a cada 

dia.  

Para Bolzan, Isaia e Maciel (2013), isso significa estar mobilizado para continuar 

aprendendo, nos diferentes contextos de atuação; em nosso ponto de vista, a autorrealização 

também perpassa a construção da identidade profissional. Conforme Marcelo Garcia (2009), 

essa é a construção do seu eu profissional, evoluindo ao longo da sua carreira. 

Complementamos, com base em Maciel, Isaia e Bolzan (2012), que o professor é o 

protagonista no complexo processo de ensinar e de aprender. Estes aportes teóricos 

auxiliaram-nos na análise dos resultados, sendo que as informações encontram ressonância 

nos estudos já realizados. 

Na questão proposta, “O que tem sido mais significativo para você ao longo de sua 

trajetória docente?”, os professores rememoram as suas vivências, relacionando o significado 

delas com a positividade: 

 
“O fato de poder contribuir para a formação profissional de muitas pessoas”. 

“Acompanhar o desenvolvimento, amadurecimento pessoal e profissional dos estudantes”. 

“Realização profissional, atuar na minha área de formação e pesquisa (comportamento organizacional)”. 

“A possibilidade de aprender coisas novas a cada dia, o reconhecimento e interação com os alunos e a 

possibilidade de estar em constante desenvolvimento”. 

“A possibilidade de estar estudando e em sala de aula”. 

“Respeito entre os pares”. 

“O reconhecimento dos alunos”. 

“Satisfação com o crescimento dos orientandos. Me sinto realizada quando vejo um ex-aluno meu se 

tornando um docente que gosta do que faz”. 

 

Para entender melhor as respostas apresentadas pelos professores, partimos da análise 

fundamentada na experiência em si, onde o docente percebe-se como parte das suas próprias 

narrações e de suas histórias vivenciadas (LARROSA, 2002). Por sua vez, Josso (2012) 

percebe o sujeito professor como um “sujeito mais ou menos ativo” ao longo do processo 

formativo, a partir das experiências vividas ao longo da trajetória. 

Nesse sentindo, observamos nas respostas dos professores administradores que as 

experiências mais significativas estão concentradas nos relacionamentos com os alunos, com 

os pares e em relação às atividades profissionais ligadas ao ensino, à pesquisa e à extensão. 
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Dessa forma, entendemos, com base dos autores pesquisados, que os professores se 

constituem a partir de suas experiências.   

Reportando ao “que tem sido mais traumático ao longo de sua trajetória docente”, os 

professores apontaram: 

 
“Não vejo como traumático, mas sim uma ação de constante busca pelo saber e dedicação à profissão”. 

“Conflitos entre colegas docentes”. 

“Posicionamento político”.  

“Em alguns momentos, conviver com o desinteresse dos alunos e ter que encontrar formas de atrair a 

atenção deles”. 

“O início da atividade docente, falta de preparo e também a saída para os cursos de mestrado e 

doutorado o afastamento da família”. 

“Respeito entre os pares”. 

“A relação com pares e chefias quando há desvalorização da mulher”. 

“Relacionamentos interpessoais. Departamento de ensino que desrespeita sucessivamente normas, é 

regido por relações de interesse e não de competência técnica e profissional”.  

 

Esta tese tem confirmado a compreensão de quão difícil e trabalhosa é a vida docente, 

pois, no contexto universitário, existem muitas agruras que precisam ser enfrentadas pelo 

profissional ao aceitar o desafio de atuar na docência superior. Observamos, nos relatos 

extraídos da pesquisa on-line, uma série de considerações e situações enfrentadas pelos 

professores durante sua trajetória, questões que vão desde o relacionamento com os colegas 

até a incerteza da saída para uma qualificação. 

Em relação à trajetória docente, reportamos a Morin (2011), quando este descrever os 

saberes necessários para uma educação do futuro, pois com os professores se confirma o 

“saber da incerteza”; para o autor, a “incerteza” é a única certeza, ou seja, não sabemos o que 

nos espera como docentes. O fato de ir “beber na fonte”, buscar a informação junto àqueles 

que vivenciam o dia-a-dia da docência, possibilitou-nos identificar depoimentos como os 

apresentados acima, onde o professor relata a falta de interesse dos alunos. Para 

aprofundarmos a reflexão, agregamos Pimenta (2005), ao considerar que o conhecimento não 

pode se reduzir somente a uma mera informação.  

Como supracitado, vivemos em um mundo de incertezas. Os nossos alunos vivenciam 

este ambiente diariamente, o que nos desafia a estarmos preparados para enfrentar as 

situações que um sistema altamente complexo impõe. Para tal, precisamos, conforme Pimenta 

(2005) desenvolver “inteligência, consciência ou sabedoria”, pois, dessa forma, poderemos 
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oferecer ao aluno uma formação sólida, despertando o seu interesse pelas teorias e disciplinas 

estudadas. 

Também em relação aos momentos críticos relatados anteriormente, percebemos, nos 

depoimentos, que os professores procuram enfrentar a situação com coragem, buscando 

sempre o seu desenvolvimento profissional e pessoal. Percebemos, desde esse estudo 

exploratório, a pertinência da resiliência docente (como o professor enfrentou tais incidentes 

críticos e o que aprendeu com eles), pois este eixo encontra significado nos relatos e nas 

narrativas docentes. 

5.4 OS SABERES E A PRÁTICA DOCENTE 

A ideia central deste foco reflexivo é a de que o professor universitário, em sua prática 

pedagógica, articula diversos tipos de saberes, da sua área específica (Administração) e da 

Educação. 

Inicialmente, solicitamos: “A partir da sua experiência, como ocorre a interligação 

entre os saberes da Administração e da Educação na prática docente?”. As descrições 

relacionadas a seguir trazem elucidações muito significativas para a compreensão do 

“amálgama pedagógico” na religação dos saberes da Administração e da Educação: 

 
“Pela troca de experiência em sala de aula, utilizando a experiência que possuo como administradora no 

mercado de trabalho”. 

“Procuro sempre aprender novas abordagens pedagógicas e avançar no conhecimento da didática”. 

“A Administração e a Educação, em minha prática, estão relacionadas devido as minhas experiências 

anteriores, principalmente. Cursei Magistério no Ensino Médio e venho de uma família de educadores. 

Durante a prática docente tenho como base para minhas aulas a discussão e a construção de 

conhecimentos com significado a partir da realidade vivenciada pelo aluno. O incentivo a leitura e o 

posicionamento crítico, a reflexão e a construção de conhecimentos que sejam úteis as mais diferentes 

realidades”. 

“Eu busco trazer formas diferenciadas de aulas, porém, não tenho formação em educação, apenas em 

administração”. 

“Acredito que estes saberes se interligam com a possibilidade de contextualização da teoria, de 

organização das aulas, de gestão dos projetos”. 

“Se autocompletam”. 

“A noção do ciclo administrativo é fundamental para planejar aulas, conteúdo, carreira, organização, 

liderança e controle são parte da tarefa docente”. 

“Não há ensino sem didática. Um bom professor não necessariamente é o docente mais produtivo, o PQ, 

mas sim aquele que sabe „ensinar‟, que prepara a aula do ponto de vista do aluno...”. 

 

Como afirma Morin (2012), a atualidade apresenta como grande desafio a superação 

da fragmentação dos conhecimentos, em outras palavras, a globalidade exige que os 



128 

 

conhecimentos passem a ser pensados de forma sistêmica, integrada, onde as partes 

influenciam e formam o todo. A proposta desta tese foi desvendar e compreender esse 

amálgama dos saberes entre as ciências administrativas e as ciências da educação, tendo como 

mote os saberes na/docência que vão sendo construídos pelo professor administrador. 

Concordamos que as realidades de hoje são “polidisciplinares, transversais, 

multidimensionais, transnacionais, globais, planetárias” (MORIN, 2012, p. 13). Ainda 

conforme o autor, o conhecimento adquirido e produzido precisa ser útil para a sociedade e 

consequentemente para o Estado. Assim compreendemos a importância desse amálgama no 

desenvolvimento profissional do Administrador que se deseja e constrói professor de 

Administração. 

Contribuindo para essa compreensão, Tardif (2000) afirma que o trabalho docente tem 

como foco o ser humano; se o objetivo final do professor é o ser humano, o conhecimento 

deve ser produzido para atender à necessidade da pessoa. Para o autor, os professores 

carregam as marcas do ser humano e sua essência na atuação profissional. Percebemos, nas 

respostas às questões, que os professores buscam na troca de experiências, nos conceitos e nas 

práticas administrativas aprendidas desenvolver metodologias que atendam às necessidades e 

às expectativas do aluno. Observamos em algumas situações que a utilização de ferramentas e 

de técnicas de administração auxiliam os professores a planejar as suas aulas e a desenvolver 

seus conteúdos. No entanto, também percebemos nas respostas um distanciamento dos 

professores dos saberes pedagógicos, levando-nos a inferir que a utilização das ferramentas e 

técnicas administrativas serve muito mais de suporte e/ou “bengala” do que propriamente de 

domínio de estratégias pedagógicas. 

Validamos esta última observação de análise com Tardif (2002, p. 36), ao descrever o 

saber docente “[...] como um saber plural, formado pela amálgama, mais ou menos coerente, 

de saberes oriundos da formação profissional e de saberes disciplinares, curriculares e 

experiências”. Saberes correspondentes à tríade apresentada por Lee Shulman (1986): 

conhecimento de conteúdo da matéria ensinada; conhecimento pedagógico da matéria e 

conhecimento curricular; sendo que o conhecimento pedagógico da matéria (“como se 

ensina”), em sua maioria, fica muito abaixo do esperado. 

A próxima questão apresentada à reflexão dos professores, “qual a influência que a sua 

formação inicial em Administração exerce sobre a sua prática docente?”, complementa essa 

questão anterior: 

 
“Total. Pelo aproveitamento do conhecimento basilar das Ciências Administrativas”. 
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“Acredito que o caráter prático e inovador”. 

“A formação técnica inicial certamente contribui com minha prática docente”. 

“Certos fundamentos e praticidade”. 

“Contribuem para a disseminação dos conhecimentos específicos da área e formação do futuro 

administrador”. 

“Exerce uma grande influência, pois utilizo na prática docente, muitos dos conceitos e experiências que 

a formação em Administração e prática profissional me propiciaram ao longo da carreira”. 

“Prioridade e foco”. 

“Total na organização das atividades...”. 

“Acho fundamental ser administrador para dar aula em administração. A questão dos exemplos 

aplicados fica muito aprimorada. Me sinto muito melhor dando aula na graduação em Administração do 

que na graduação em Farmácia, por exemplo, pois conheço no geral a Administração e tenho condições 

de utilizar exemplos bem mais aplicados”. 

 

Esses relatos ratificam o nosso entendimento anterior, uma vez que os professores 

confiam nas habilidades desenvolvidas na graduação de Administração, como suportes 

necessários para exercer a docência. Conferimos este movimento dos professores, na 

descrição de Lee Shulman (1986), como “conhecimento do conteúdo ministrado”. O domínio 

que o professor possui da disciplina em suas estruturas cognitivas oferece a ele a segurança 

necessária para enfrentar diariamente a sala de aula, convencido de que detém um saber que o 

torna docente. 

Os depoimentos representam, de forma clara, a nossa percepção, pois a totalidade dos 

professores afirmou que os saberes específicos da ciência administrativa influenciam 

diretamente as suas práticas docentes e, por consequência, influenciam os seus saberes na/da 

docência, os quais podem apresentar aspectos mais voltados à eficiência e à eficácia 

administrativas do que o esperado em uma pedagogia universitária específica da área.  

Em busca de detalhamento, solicitamos aos professores: “com base na sua experiência 

pedagógica, quais são os saberes docentes necessários na Educação Superior?”. As respostas 

demonstram que as questões provocaram a reflexão docente: 

 
“Estratégias para a pesquisa, ensino e extensão visando a formação e o desenvolvimento do cidadão, 

dotado de pensamento reflexivo e crítico”. 

“São muitos, desafiadores e inesgotáveis. Conhecimento a respeito de técnicas de ensino, psicologia, 

pedagogia, tecnologias de comunicação e informação, didática e criatividade docente”. 

“Aprendizado contínuo, inovação, reflexão, senso crítico e investigativo, e sensibilidade”. 

“Capacidade de manter-se atualizado conceitual, prática e didática; inclusão digital e tecnológica; 

gestão do tempo; diálogo entre pares e alunos; empatia; fomentar a participação, e ser ético e justo”. 

“Hoje o docente precisa estar se reinventando diariamente, buscando novas formas de 

ensino-aprendizagem, considerando que os alunos cada vez mais dominam diferentes tecnologias e os 

métodos tradicionais de ensino já não atraem eles”. 
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“Foco no perfil do aluno desejado no PPC e capacidade de comunicação para 

desenvolvimento/capacitação do aluno, seja pelo ensino, seja pela pesquisa ou extensão”. 

“Planejamento, relacionamento interpessoal, organização, empatia, amplo domínio do conteúdo, muita 

didática, saber se relacionar com os alunos. Ser uma pessoa dedicada e preocupada com a evolução do 

orientando”.  

 

No decorrer da elaboração desta tese, trabalhamos com diferentes conceitos sobre os 

saberes da/na docência, tendo como fundo teórico Shulman (1986), Tardif (2000; 2002; 2014) 

e Pimenta (1997; 2000; 2005). Em Tardif (2002), os saberes docentes são: saberes da 

formação profissional; saberes disciplinares; saberes curriculares e saberes experienciais. Para 

Pimenta (2000), os saberes pedagógicos caracterizam-se como: saberes docentes da 

experiência; saberes docentes do conhecimento; saberes pedagógicos. Vemos uma 

complementariedade nestes autores, possibilitando-nos melhor compreensão dos saberes 

necessários na/para a docência. 

Identificamos nas respostas docentes diferenças em relação à percepção do professor e 

a sua consciência de quais saberes docentes são necessários para o desenvolvimento de suas 

atividades, estas respostas podem ser compreendidas quando o sujeito professor apresenta 

diferentes traços culturais e experiências singulares, as quais influenciam o seu entendimento 

e compreensão dos saberes necessários para a docência. Existem depoimentos que agregam 

experiências e necessidades da pesquisa e da extensão e questões que envolvem o ciclo de 

aprendizado contínuo, o que leva a uma constante atualização; e outros que relacionam as 

exigências do mercado e do projeto de aluno que o curso se propõe formar. 

Ao apresentarmos como proposição reflexiva ao professor: “na sua prática docente, 

em que medida você sente a necessidade dos saberes da Educação? Como busca supri-la?”, 

obtivemos os seguintes relatos: 

 
“No dia-a-dia de trabalho frente aos alunos”.  

“Sinto muita necessidade e procuro suprir participando de eventos da área”. 

“No momento em que tenho que buscar novas técnicas de ensino-aprendizagem, busco leituras e 

conversar com pessoas da área”. 

“Sinto muita necessidade dos saberes e procuro buscá-los com leituras, curso de formação; troca de 

experiências; participação em eventos que abordem o tema”. 

“Cotidianamente, busca-se ler e estudar sobre o assunto”. 

“Os saberes da Educação são necessários para a prática docente. No entanto, na formação acadêmica na 

área temos pouco enfoque em didática e papel do professor, e mais em pesquisas científicas e no papel 

de ser pesquisador”. 

“Em grande medida, por meio do esforço individual”. 
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“Sinto muita falta, gostaria de elaborar aulas diferentes das tradicionais. Sinceramente, no momento não 

estou fazendo nada para suprir essa falta, exceto aumentar meu domínio do conhecimento relacionado 

cursando uma outra graduação (estatística)”.  

 

As respostas apresentadas pelos professores remetem-nos às autoras Isaia e Bolzan 

(2006; 2008), Isaia (2003 e 2006a) e Maciel (2000; 2009a e 2009b), as quais identificaram em 

seus estudos que a grande maioria dos docentes que atuam na docência superior não possui 

formação pedagógica, revelando um despreparo por parte dos professores universitários nas 

questões que envolvem os saberes da/na docência. Por outro lado, as autoras também 

argumentam que este gap pode ser solucionado ao longo da trajetória formativa do docente, 

sendo que estas podem ser mobilizadas pela instituição ou pelo próprio professor. 

Em relação à (auto)formação, compreendemos ser este um processo autoconstrutivo, 

pressupondo atitude crítico-reflexiva do professor diante das próprias práticas pedagógicas, 

corroborando Josso (2002, p. 9), ao afirmar que “[...] formar é sempre formar-se”. Notamos 

nas respostas que os professores entendem ser importante desenvolver habilidades em relação 

aos saberes educacionais. No entanto, alguns procuram por conta própria realizar ações 

formativas e outros entendem que a instituição deve propiciar estes eventos. 

Identificamos ainda nas respostas a atitude crítico-reflexiva de docentes, onde estes 

consideram importante a busca dos saberes educacionais necessários para um pleno 

desenrolar de suas atividades profissionais. Estes professores buscam a sua (auto)formação 

através de ações pontuais e da participação em eventos, sendo que a maioria das ações visam 

agregar novas práticas pedagógicas ao seu dia-a-dia.    

Aprofundando as questões anteriores, solicitamos aos professores “qual a sua 

percepção quanto às especificidades dos saberes e à construção de uma Pedagogia 

Universitária na área de Administração?”, ao que se posicionaram com as seguintes 

percepções:  

 
“Penso que é relevante a construção de uma pedagogia mais próxima da área de atuação das Ciências 

Administrativas”. 

“Extremamente necessária e importante”. 

“Penso ser muito positivo e necessário. Em nossa área temos carência de uma „Pedagogia 

Universitária”.  

“Acredito que poderia contribuir para tornar o ensino na área de administração mais qualificado”. 

“A minha percepção é de que precisamos trabalhar mais estas especificidades com os pares, alunos e 

institucionalmente”.  

“Muito falha. As pessoas fazem mestrado e doutorado, passam num concurso e são largadas numa sala 

de aula, muitas vezes sem o preparo necessário para ser docente”. 
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“Cada área do conhecimento exige posturas diferenciadas para o processo de ensinagem. Seria 

interessante, uma boa experiência, que sabe criar as disciplinas didática no módulo EAD”. 

“Interessante”. 

“Não sei se é necessária... Não tenho entendimento sobre pedagogia e não sei se é necessária uma, 

focada em Administração”. 

“Pergunta muito complexa. Mas pelo que eu consegui compreender dela acho que existem 

especificidades, mas não vejo esforços na construção de uma pedagogia universitária na área (talvez 

porque não leia nem estude sobre pedagogia)”. 

 

Entendemos que a Universidade é o espaço apropriado para a discussão e a construção 

de uma pedagogia universitária adequada para a docência superior, pois esta provoca o 

professor universitário ao processo reflexivo sobre a busca de (auto)formação pedagógica no 

desenvolvimento profissional docente. Isto porque, no entendimento dos professores, de certa 

forma, existe a necessidade premente de desenvolver uma política pedagógica voltada para a 

ciência administrativa, respeitando as especificidades do curso e realizando uma ligação com 

os saberes da educação, buscando identificar nestes saberes quais são as possibilidades e os 

pontos possíveis de convergência entre os saberes específicos de cada área. 

Nesse sentido, articular os fios da formação permanente à religação dos saberes e ao 

desenvolvimento profissional é fundamental para a constituição de uma pedagogia 

universitária que atenda às necessidades dos professores administradores, possibilitando que 

estes desenvolvam o “ser professor” no “ser administrador”. 

Com base nas informações oriundas do questionário on-line, fomos tecendo os 

primeiros fios em busca da construção da nossa teia. No próximo capitulo, aprofundamos a 

nossa argumentação com a análise das narrativas com os professores administradores. Nelas, 

identificamos aspectos ligados aos fatores motivacionais iniciais e intrínsecos ao 

desenvolvimento profissional docente, as experiências significativas na constituição do 

professor administrador, a formação permanente na docência universitária e os movimentos 

construtivos da docência e (auto)formação e experiência em si. Por fim, compreendemos o 

entendimento dos professores administradores sobre a religação dos saberes e a articulação 

entre os saberes específicos da administração e da docência. 
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6 EM BUSCA DO AMÁLGAMA PEDAGÓGICO DOS SABERES EM JOGO NA 

AUTOFORMAÇÃO DO PROFESSOR ADMINISTRADOR 

6.1 ASPECTOS METODOLÓGICOS DA PESQUISA NARRATIVA 

Considerando que a pesquisa teve como protagonistas os professores bacharéis em 

Administração atuantes no Curso de Administração da Universidade Federal de Santa Maria 

(UFSM), em destaque adiante, na Tabela 3, consideramos a necessidade de um recorte 

longitudinal na carreira docente e nas áreas do conhecimento de proveniência dos professores. 

Para isso, foi necessário estabelecemos critérios para a seleção do grupo participante da 

pesquisa. 

 

a) Tempo de docência na Educação Superior 

 

Quanto ao recorte longitudinal, seguimos os critérios propostos por Isaia e Bolzan 

(2008), selecionando um grupo significativo com relação à totalidade dos docentes, 

considerando a área do conhecimento em foco: 

 

Quadro 3 − Organização dos sujeitos da pesquisa por tempo de docência na Educação 

Superior 

Extrato Tempo de docência Denominação – SIGLA 

Professores no início da 

carreira  

0 - 05 Anos (>2012) Professor Anos Iniciais – PAI 

Professores no período 

intermediário da carreira 

06 – 15 Anos (2001 a 2011) Professor Anos Intermediários – PAT 

Professores no final da carreira 16 Anos em diante (<2001) 

 

Professor Anos Finais – PAF 

Recém-aposentados e/ou 

voluntários na PPG 

30-35 anos em diante Professor aposentado – PA 

Fonte: Adaptado e complementado pelo Autor, a partir da classificação original de Isaia e Bolzan (2008). 

 

Quanto à área do conhecimento, consideramos para o recorte a totalidade de 

professores administradores atuantes no Curso de Administração da UFSM, sendo que, para 

os anos finais da carreira, poderiam ser considerados professores administradores aposentados 

nos últimos cinco anos ou retornados como voluntários na pós-graduação, os quais 

representassem referência de bons professores para os formadores oriundos da UFSM que 

atuam no Curso de Bacharelado em Administração. Para isso, os professores entrevistados 

identificaram quem foram os seus mentores, auxiliando na escolha desses protagonistas. 
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b) Check-list para a inclusão dos sujeitos na constituição da amostra 

 

● o número de docentes graduados em Administração - área específica de conhecimento; 

● o número de docentes em cada fase da carreira (PAI, PAF, PAT, PA); 

● a escolha se dará a partir de lista filtrada em Planilha Excel, contendo a listagem dos 

docentes com seus dados de ingresso, em número proporcional às fases de carreira. 

 

Com base nos critérios expostos, apresentamos, na Tabela 3, a seguir, o primeiro 

recorte do corpus da pesquisa, o qual leva em consideração a formação inicial do professor. 

Neste caso, em relação aos professores efetivos, realizamos a primeira filtragem, que resultou 

em vinte e quatro (24) professores, ou seja, 82,25% do universo total de professores efetivos 

do curso de Administração da UFSM. É importante frisarmos que os professores permanecem 

identificados por meio de números escolhidos de forma aleatória, visando preservar a sua 

identidade. 

 

Tabela 3 – Corpus da pesquisa – professores efetivos UFSM 

Professor Formação Inicial Início na docência Início na UFSM 

01 Administração de Empresas 1999 2004 

02 Administração de Empresas 1996 1996 

03 Administração de Empresas 2011 2011 

04 Administração de Empresas 2005 2009 

05 Administração de Empresas 2002 2005 

06 Administração de Empresas 1995 1995 

07 Administração de Empresas 1990 2009 

08 Administração de Empresas 2007 2012 

09 Administração de Empresas 1992 1992 

10 Administração de Empresas 2014 2014 

11 Administração de Empresas 1997 1998 

12 Administração de Empresas 1988 1988 

13 Administração de Empresas 1996 1996 

14 Administração de Empresas 2000 2007 

15 Administração de Empresas 1998 1998 

16 Administração de Empresas 2008 2014 

17 Administração de Empresas 1996 1996 

18 Administração de Empresas 1994 1995 

19 Administração de Empresas 2016 2016 

20 Administração de Empresas 2015 2016 

21 Administração de Empresas 1998 2006 

22 Administração de Empresas 2010 2014 

23 Administração de Empresas 1995 1995 

24 Administração de Empresas 1997 1997 

Fonte: Elaborado pelo Autor a partir de informações do Departamento de Administração da UFSM (2018). 
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Os critérios para participação na pesquisa foram a disponibilidade do professor e o 

livre consentimento em fazer parte da pesquisa. Cabe destacarmos que a faixa de professores 

em final de carreira contemplava apenas três (03) docentes, os quais iniciaram a sua trajetória 

docente, respectivamente, nos anos de 1988 e 1992. Por sua vez, a faixa intermediária possuía 

quinze (15) professores habilitados a participar da pesquisa e, na faixa de início de carreira, 

existiam cinco (05) professores que atendiam aos critérios ora apresentados. Segundo 

informação obtida junto ao Departamento do Curso de Administração da UFSM, nos últimos 

cinco anos, ocorreram cinco aposentadorias no quadro de professores do Curso de 

Administração, portanto estes atendiam ao critério pré-estabelecido.  

Tendo em vista os critérios apresentados no Quadro 3, ficou estabelecida uma amostra 

de dois (02) professores em início de carreira; quatro (04) professores em nível intermediário 

de carreira e dois (02) professores em final de carreira. Em relação ao número efetivo de 

professores com formação inicial em Administração de Empresas, este representa uma 

amostra de vinte e cinco por cento (25%). Somamos a este universo, os professores 

recém-aposentados e/ou voluntários no PPG, dentre os quais foram selecionados dois 

(02) professores. O Quadro 4, a seguir, apresenta a configuração final do estrato dos sujeitos 

participantes da pesquisa. 

 

Quadro 4 – Configuração final da estratificação da pesquisa por tempo de docência 

Estrato Tempo de docência Corpus análise 

Professores no início da carreira – PAI 0 - 05 Anos (>2012) 02 

Professores no período intermediário da carreira – 

PAT 

06 – 15 Anos (Entre 2001 

a 2011) 
04 

Professores no final da carreira – PAF 
16 Anos em diante 

(<2001) 
02 

Recém-aposentados e/ou voluntários na PPG - PA 30-35 anos em diante 02 

Total 10 

Fonte: Elaborado pelo Autor (2018). 

 

Este sexto capítulo reflete a complexidade do pensamento, movendo-se entre os 

“nodos” da teia da compreensão, sem romper com o fio central – a religação dos saberes 

constituindo o amálgama pedagógico dos saberes em jogo na pesquisa, mote que move a Tese 

desde o seu emergir na vida e experiência do autor até os diálogos com os protagonistas que 

nos brindaram com as narrativas docentes.  

Pelo menos cinco subcapítulos trazem os conteúdos narrativos em teias complexas que 

não se ajustam hierarquicamente, embora o núcleo conceitual mantenha a interconexão que 
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permite o deslocar-se entre os diferentes nodos. Este movimento perpassa os eixos 

conceituais, e os tópicos-guia para a entrevista narrativa encontram-se articulados na 

prospecção da teia conceitual, buscando a [res]significação das memórias docentes, como 

descrevemos a seguir, no Quadro 5. 

 

Quadro 5 – Descrição dos eixos e núcleo conceitual 

Eixos conceituais Tópicos-guia 

Fatores motivacionais iniciais e 

intrínsecos ao desenvolvimento 

profissional docente. 

 O que motivou o Administrador a optar pela carreira docente e a 

permanecer nela; 

 O que mobiliza o professor Administrador no desenvolvimento 

profissional docente. 

Experiências significativas na 

constituição do professor 

administrador.  

 Experiências ao longo da docência (ensino, pesquisa, extensão e 

gestão); 

 Experiências na relação com os pares, os alunos e a Instituição. 

Formação permanente na 

docência universitária e 

movimentos construtivos da 

docência 

 Atividades de formação permanente (indicadas pela Instituição e 

mobilizadas pelo professor) 

 Movimentos construtivos da docência: experiências anteriores à 

docência na Administração; entrada efetiva na carreira docente; pós-

graduação e estágios posteriores; professoralidade (como o 

professor se autodefine e define o Professor Administrador de um 

modo geral; como este se constitui professor universitário) 

(Auto)formação e experiência 

de si.  

 Momentos importantes ao longo da carreira; 

 Alguma experiência em especial ao longo da carreira que deseje 

destacar; 

 Incidentes críticos e fatores de resiliência docente (como o professor 

enfrentou tais incidentes críticos e o que aprendeu com eles). 

Núcleo conceitual Convergência conceitual 

Religação dos saberes e 

articulação entre saberes 

específicos da administração e 

da docência.  

 Compreensão do professor Administrador quanto aos saberes que o 

constituiu e constitui docente em um Curso de Bacharelado em 

Administração. 

Fonte: Elaborado pelo Autor (2018).  

 

O corpus apresentado, a seguir, em cinco subcapítulos, resulta das análises que 

realizamos a partir das entrevistas narrativas, em que os protagonistas falaram de si, da sua 

experiência docente na trajetória vivida no curso de Administração, das suas construções, 

dúvidas e inquietações. Primeiramente, a Análise Narrativa, preconizada por Bolívar (2002), 

estabeleceu os esquemas biográficos ou biogramas, retomando as transcrições das narrativas 

orais, organizando-as e retornando-as aos professores participantes, para que estes pudessem 

fazer a leitura e, se fosse o caso, a complementação. 

Durante o processo de entrevistas narrativas, bem como após o retorno da devolutiva 

do esquema biográfico, passamos a realizar a análise textual discursiva (ATD), tendo como 

objetivo operacional o cotejamento de fragmentos considerados “chave” para as análises aqui 

apresentadas à luz das teorias que fundamentam este estudo. Os biogramas foram relidos e 
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reorganizados de acordo com os eixos conceituais e o núcleo conceitual, sendo este o fio 

central da nossa teia de pensamento em complexidade.  

A Tabela 4 identifica o Professor Administrador de acordo com a sua posição no 

estrato/universo da pesquisa, permitindo a análise de recorrência entre as narrativas de 

professores do mesmo estrato e de estratos diferentes. Assim, podemos analisar também a 

influência do tempo na percepção dos professores, uma vez o mesmo é uma variável 

importante nos movimentos construtivos da docência (ISAIA; BOLZAN, 2008). 

 

Tabela 4 − Classificação dos professores Administradores 

Identificação do Professor Classificação no estrato/universo 

N1 Início de Carreira 

N2 Início de Carreira 

N3 Intermediário 

N4 Intermediário 

N5 Intermediário 

N6 Intermediário 

N7 Final de Carreira 

N8 Final de Carreira 

N9 Recém Aposentado 

N10 Recém Aposentado 

Fonte: Elaborado pelo Autor (2018). 

 

Estando explicitados os caminhos metodológicos percorridos em busca das narrativas, 

os subcapítulos a seguir vão analisando os excertos oriundos do cotejamento para cada eixo e 

núcleo conceituais e estabelecendo a teia de compreensão necessária à consolidação da nossa 

Tese.  

6.2 FATORES MOTIVACIONAIS INICIAIS E INTRÍNSECOS AO 

DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL DOCENTE 

A primeira questão analisada refere-se aos motivos que levaram o profissional da 

Administração a ingressar na Carreira Docente e permanecer nela. Nos depoimentos obtidos 

nas entrevistas narrativas, os quais foram confirmados após o retorno dos biogramas pelos 

professores entrevistados, destacamos: 

 
“... o fato de eu perceber alguns Gaps durante a minha graduação, em função de não ter essa associação 

com prática...” (N1). 

“... o que me motivou a virar professora de fato foi a primeira vez que eu entrei em sala de aula...” (N2). 



138 

 

“... ela veio lá de jovem, com 13 ou 14 anos, que eu participava de grupos de jovens do movimento 

católico...” (N5). 

“... o convite de uma professora “olha... tu foi minha monitora, a gente lembra de ti... estamos 

convidando várias pessoas para fazer a inscrição...”” (N6). 

“.... na verdade eu optei antes de ser administradora. Eu me formei em matemática, fiz concurso para a 

Universidade Federal, fui aprovada no curso e somente depois eu acabei me formando em 

Administração...” (N9). 

“... quando eu voltei do estágio havia uma necessidade premente na Universidade Federal de Santa 

Maria para ocupar uma cadeira no Direito, …, o diretor do centro na época e o chefe de departamento 

disseram “O .... que é monitor da disciplina ele poderia assumir essa disciplina...” (N10). 

 

Observamos em todos os fragmentos selecionados que os professores, em seus relatos, 

identificam como fatores motivacionais para a entrada na carreira docente momentos 

significativos ao longo do seu processo formativo como estudante e/ou trajetória de vida. 

Analisando as narrativas à luz das teorias estudadas, compreendemos o quão é significativo 

considerar as características pessoais, a trajetória de vida e o contexto institucional. 

Constatamos a marca deste contexto, sendo percebido ao longo do curso de graduação e 

corroborando a decisão e a motivação do professor iniciante a entrar na carreira docente, por 

influência dos seus professores mentores; estes aqui percebidos como sendo àqueles aos quais 

os professores administradores mais se referiram durante os processos narrativos, 

[re]significando a influência deles antes e durante a opção pela carreira docente.  

Por outro lado, é importante destacar alguns depoimentos que anotam outras 

possibilidades motivacionais para a entrada na carreira docente, o que demonstra que, mesmo 

existindo teorias já desenvolvidas e comprovadas cientificamente, outros fatores devem ser 

considerados ao analisar a entrada de um bacharel no universo da academia. Como prova 

desta nossa argumentação, a seguir trazemos algumas narrações de extrema importância e 

significado para este entendimento. 

 
“... na verdade, a minha opção por ser docente não foi uma opção, foi uma oportunidade... aí abriu 

concurso, naquela época a gente poderia entrar como docente tendo apenas Graduação, no meu caso 

Especialização, aí eu fiz o concurso, abriu vaga e fui chamada...” (N3). 

“... eu pensei assim: vou trabalhar um pouco, vou enriquecer esse currículo para eu poder fazer o meu 

Mestrado... então eu digo o seguinte, que me tornei professor, nesse caso, por acaso...” (N4). 

“... eu sempre disse que não gostaria de ser professor... e, para agradar a minha mãe, para fazer um 

agrado, eu decidi fazer o concurso, acabei saindo em primeiro lugar...” (N7). 

“... foi uma questão de carreira no primeiro momento... eu trabalhava como Administradora aqui na 

UFSM, mas de fato o salário era muito pequeno...” (N8). 

 

Percebemos nestes fragmentos outros motivos que levaram aos administradores a 

ingressarem na carreira docente, tais motivos podem ser descritos como: estabilidade na 
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carreira, vantagem financeira, desenvolvimento pessoal e econômico, não diferenciando do 

que vem sendo apontado na literatura corrente. 

Em seguida, analisamos os fatores mobilizadores considerados pelo entrevistado na 

busca de seu desenvolvimento docente, pois compreendemos que estes fatores podem nos 

auxiliar a entender os movimentos dos bacharéis durante a sua entrada na carreira docente, 

bem como a permanência nela.  

 
“... estar sempre em contato com novas práticas, novas didáticas... eu tenho uma preocupação 

permanente se o que eu estou passando está sendo entendido pelo aluno... se ele consegue fazer essa 

associação com o que é realmente ser um Administrador...” (N1). 

 

Antes de continuarmos desbravando os cotejamentos das narrativas, trazemos o 

pensamento de Rudduck (1991, p. 129), em que ele destaca “a capacidade do professor em 

manter a curiosidade acerca de sua turma; identificar interesses significativos nos processos 

de ensino e aprendizagem; valorizar e procurar o diálogo com colegas experientes como apoio 

na análise de situações”. A presente citação corrobora o nosso entendimento e consolida a 

percepção do entrevistado (N1) a respeito dos fatores mobilizadores, onde este relata que o 

contato com novas práticas e novas metodologias, somadas à percepção da necessidade de 

compreender os anseios dos alunos, a fim de que eles consigam fazer as conexões entre a 

teoria e prática, é, por si só, um fator mobilizador e motivacional para que o professor 

mantenha-se permanentemente em desenvolvimento. 

Seguindo a construção da nossa teia, apresentamos outros fios de sentido. 

 
“... acredito que a gente não para nunca de tentar buscar formação ou tentar buscar conhecimento, o dia 

que tu parar o que tu estás fazendo, é porque tu não queres mais ser professor...” (N2). 

“... a busca pelo Mestrado e do Doutorado eram formas não só de se desenvolver academicamente, mas 

também como forma de progressão da carreira...” (N3). 

“... eu não quero ser mais um entre os pares, que eu digo entre os pares do país, entre a academia... me 

motiva a fazer uma produção docente de pesquisa pesada, quando eu falo de produção de pesquisa 

pesada, é ter artigos que possam de fato auxiliar e contribuir, ser lidos, mexer...” (N4). 

“... é algo que eu estou sentido a necessidade cada vez mais agora de me atualizar, porque hoje a minha 

linguagem não tem o mesmo efeito que tinha há cinco ou oito anos, porque o aluno que a gente recebe 

hoje é um aluno diferente...” (N5). 

“... eu acho que é a vontade de estar sempre estudando, eu gosto de estudar...” (N6). 

“... quando eu escolhi ser professora, escolhi isso para a minha vida, até por uma questão de 

personalidade minha, nunca fui de ficar pensando muito em mudar...” (N8). 

“... o que me mobilizou no desenvolvimento profissional é a própria atividade do Administrador, o 

Administrador tem uma formação multidisciplinar, eu diria bem envolvente e é uma formação que te 

possibilita o tempo inteiro a estar buscando coisas novas...” (N9). 

“... eu vejo também que o docente tem um papel transformador, porque a sociedade pende em grande 

parte do que nós somos e formamos também, então a ideia de ser professor, de contribuir para que os 
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acadêmicos realmente fossem aqueles elementos que poderiam ser transformadores da sociedade, das 

organizações, para tornarmos diríamos mais humanas e competitivas, competentes, para dar resultados à 

sociedade, então isso fez com que eu permanecesse, além de me sentir altamente confortável e motivado 

para estar dentro de uma Universidade...” (N10). 

 

Da mesma forma, a citação de Rudduck (1991) contribuiu para entendermos que os 

fatores mobilizadores destacados pelos professores administradores são os mais variados 

possíveis, mas sempre carregados de sentimentos profundos a respeito do ser professor. O 

excerto a seguir é peculiar: 

 
“... isso se transformou em uma coisa que eu também não esperava, porque, como diz o ditado, a 

atividade da docência ela é uma cachaça, depois que tu entras e que tu vês a importância do teu papel, 

da tua função diante das vidas que estão na tua frente, isso muda completamente a percepção de sujeito; 

se tu és uma pessoa do bem, se tu és uma pessoa que queira fazer o bem, que queira ajudar para a 

construção de uma sociedade melhor. E hoje eu te digo com toda a certeza que eu estou nessa atividade 

porque eu realmente amo o que eu faço, eu adoro a minha profissão...” (N7). 

 

Em nosso entendimento, este fragmento representa o quanto a profissão docente é 

apaixonante e pode ser reconhecida como sendo a opção profissional de fato, principalmente 

se considerarmos o depoimento apresentado anteriormente, por este mesmo professor, ao 

narrar “... eu sempre disse que não gostaria de ser professor... e eu para agradar a minha 

mãe, para fazer um agrado, eu decidi fazer o concurso, acabei saindo em primeiro lugar...” 

(N7). Nesse sentido, consideramos que entrar na carreira docente e, por consequência, 

conviver com seus pares, se envolver com o contexto educacional, com a possibilidade de 

“mudar vidas” e estabelecer conexões, desenvolver e criar teias, em si mesmo, já é um grande 

fator mobilizador para a (auto)formação na busca do seu desenvolvimento e na permanência 

na profissão. 

Marcelo Garcia (2009) entende que o desenvolvimento profissional do professor vai 

sendo construindo ao longo da sua jornada por conhecimento, sendo o processo acumulativo 

de “sabedoria, experiências e consciência profissional”.  Neste aspecto, buscamos, durante as 

entrevistas, identificar quais as experiências contribuíram no processo formativo do professor 

administrador, para tal dividimos os questionamentos em quatro eixos que são: 

 

a) experiências sem relação ao ensino;  

b) experiências em relação à pesquisa;  

c) experiências em relação à extensão e  

d) experiências em relação à gestão. 
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Perguntamos a cada um dos entrevistados como cada eixo contribuiu para o seu 

desenvolvimento profissional. 

Em relação às experiências ao longo da docência, no eixo ensino, destacamos: 

 
“... a gente vai aprendendo, até com o próprio aluno situações que tu aplicas em um semestre e depois tu 

pensas: isso não deu certo, não dá para eu continuar utilizando essa metodologia...” (N1). 

“... quando falo de experiências na docência/ensino eu me lembro do primeiro feedback negativo que eu 

recebi de um aluno, aquilo me marcou bastante...” (N2). 

“... a minha primeira avaliação que eu fiz com os alunos...” (N4). 

 

Lembramos, ao buscar estes excertos das palavras de Isaia e Bolzan (2008), que o 

desenvolvimento profissional docente passa pelas vivências do professor ao longo da sua 

carreira pedagógica, no transcurso de suas atividades profissionais, evidente também no 

seguinte depoimento “... eu procurei me espelhar em bons exemplos e também em 

experiências que eu achava que eu considerei que não foram bem-sucedidas como não 

fazer...” (N5).  

Trilhando o caminho do desenvolvimento profissional, apresentamos a seguinte 

passagem, “... então, uma das coisas que eu acho que me ajuda muito na minha prática, na 

minha sala de aula, é que tenho 20 anos como empresário e, para a Administração, 20 anos 

de empresário fala muito alto...” (N7). Evidenciamos que o professor percebe a experiência 

profissional como “preparação à carreira docente” (ISAIA; BOLZAN, 2008), lembrando um 

dos movimentos construtivos da docência, em que se destacam as influências prévias do 

professor e que corroboram o seu desenvolvimento profissional.  

Os dois últimos excertos que vamos apresentar foram retirados das narrativas dos 

professores recém-aposentados. Nestes, identificamos um forte elo entre os professores e os 

alunos, o que pode refletir a época vivenciada pela universidade, a qual, em relação ao curso 

de Administração da UFSM, os direcionamentos das ações eram mais direcionados para o 

ensino do que para a prática de pesquisa e de extensão,  

 
“... eu sempre tive uma relação muito boa com os alunos de Graduação, quando o foco era a Graduação, 

então, naquela época, sempre procurei nas atividades de ensino trazer novas experiências para os 

alunos...” (N9). 

“... na minha carreira eu sempre estive voltado principalmente para o ensino; há 40 anos a pesquisa não 

era muito valorizada, até quando eu comecei publiquei vários artigos no início e depois não tinha 

valorização nenhuma, tanto institucional como para carreira, então o meu eixo foi mais votado diríamos 

para o ensino...” (N10). 
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Seguimos apresentando as experiências ao longo da docência, agora no eixo da 

pesquisa, onde destacamos: 

 
“... preocupação do rigor de metodologia...” (N1). 

“... a pesquisa ela te dá muita força para a sala de aula...” (N2). 

“... eu estou trabalhando já há algum tempo aqui, já faz uns seis ou sete anos que coloquei um grupo de 

pesquisa no CNPq e registrei... o que possibilita algumas aproximações com outras universidades, 

outros institutos, em outros países também...” (N4). 

“... eu tenho um grupo de pesquisa relativamente grande, são 12 ou 15 alunos normalmente, fora os 

alunos de Mestrados e Doutorado, então eu tenho bolsistas voluntários, bolsistas que têm bolsa FIPE, 

FIEX...” (N6). 

“... eu tenho hoje 76 projetos na universidade, que eu atuo, 76 projetos, muitos meus e outros que eu 

faço uma participação...” (N7). 

“... em 1998, comecei a me envolver nas atividades mais de pesquisa, aí na época a gente trabalhava, a 

gente tinha um núcleo que era o NUPAD, tem até hoje, mas na época ele era bastante forte que era o 

Núcleo de Estudos e Pesquisa em Administração fazia bastante pesquisa com os empresários da cidade, 

pesquisa mesmo, pesquisa de mercado...” (N8). 

 

Contemplamos nestas passagens extraídas das entrevistas dos professores 

administradores mais uma etapa dos movimentos que existem ao longo da trajetória docente, 

a qual Isaia e Bolzan (2008) identificam como “a marca da pós-graduação na docência 

superior”. Nesse movimento, os professores identificam que a pós-graduação contribui para 

uma nova prática no “ser docente”, onde a pesquisa colabora para que o profissional 

desenvolva novos conhecimentos que são utilizados no dia-a-dia docente. 

Outro eixo que procuramos identificar ao analisarmos as entrevistas é a influência da 

extensão no processo de desenvolvimento docente. Observamos que os professores 

administradores estão divididos em dois estratos: os que possuem experiência com atividades 

de extensão e os que não possuem uma experiência significativa. Podemos afirmar que 

aqueles professores que estão no último nível da carreira docente e os professores recém-

aposentados apresentam as experiências mais significativas em relação à extensão. O motivo 

parece ter sido revelado nas narrativas supracitadas, demonstrando ser muito recente a 

preocupação com a pesquisa na Administração. Este fato demonstra um sentimento comum 

aos entrevistados, ao identificarem que os professores, cada vez mais, estão entrando na 

carreira docente e direcionando suas atividades para as questões de pesquisa, uma vez que 

esta proporciona um crescimento da carreira profissional mais consciente.  

Contudo, existe uma compreensão da extensão como oportunidade de aproximar-se do 

campo profissional: 

 
“... extensão junto com os acadêmicos dando assessorias em empresas...” (N10). 
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“... sempre tinha oportunidades de ter um contato bem forte com empresas em algumas atividades que a 

universidade desenvolvia...” (N9). 

“... a gente teve um período de consultoria, era uma época que a gente trabalhava muito...” (N8). 

“... a gente faz uma extensão via empresas Junior, mas é mais o aluno que vai por vontade...” (N4). 

 

Reafirmando a importante contribuição da extensão no processo formativo dos 

professores administradores, citamos António Nóvoa (1992b), quando este afirma que a 

formação ocorre a partir da acumulação de conhecimentos e de práticas que permitam ao 

docente em construção refletir de maneira crítica sobre o seu trabalho, possibilitando a ele 

mesmo uma (re)construção permanente. Ou seja, aqueles professores que ingressaram na 

carreira em uma época de baixo investimento em pesquisa, devido às características do curso, 

tiveram uma experiência maior com os aspectos relacionados ao ensino e à extensão, mais 

latentes em sua trajetória profissional. 

Completamos a análise, buscando identificar a contribuição do eixo gestão para o 

processo formativo dos professores administradores; dos entrevistados, sete relataram ter tido 

experiências em relação à gestão, as quais passamos a transcrever a seguir. 

 
“... enquanto coordenadora de curso dar mais atenção a alguns aspectos que o professor, às vezes, não 

tem dimensão do que aquilo vai impactar...” (N1). 

“... não existe a possibilidade de tu vires só dar aula ou vires só fazer pesquisa, você está sempre 

amarrado a uma questão burocrática...” (N2). 

“... coordenador, e também por questões legais, legais que eu digo do Ministério da Educação, das 

normas que são exigidas para a manutenção de um curso, avaliação de um curso e etc...” (N5). 

“... fui colocada na função de coordenador sem me sentir preparada para tal, então foi uma fase meio 

estressante na minha vida, porque eu sempre fui muita preocupada em não fazer as coisas, então eu 

lembro que eu tinha um caderninho que eu anotava todas as minhas dúvidas...” (N8). 

“... tem três momentos, quando eu fui para o curso de Administração eu participei de uma experiência 

que a foi a primeira na universidade de mudança de estrutura organizacional, então o centro de Ciências 

Sociais e Humanas, na época, estava estruturado por faculdades e eu fui a primeira, a segunda diretora 

da faculdade de Ciências Administrativas...” (N9). 

“... na gestão dentro da universidade, trabalhei bastante, principalmente como coordenador, eu fui 

muitos anos coordenador do curso, participei de conselhos superiores da universidade...” (N10). 

 

Contemplamos, nas passagens apresentadas, que as atividades de gestão contribuem 

para o processo formativo do professor administrador, reforçando que a construção docente é 

permeada por diferentes ações, ao final constituindo a teia da vida profissional do professor. 

Mesmo que a gestão muitas vezes representasse sobrecarga, nenhum professor a mencionou 

como algo que não acrescentasse à carreira universitária. 

Continuamos em nossa busca para compreender como se dá a evolução do tear do 

desenvolvimento do professor, para tal, além de procurarmos informações sobre todo 
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transcurso percorrido ao longo da carreira, aprofundamos a nossa pesquisa em um olhar 

sistêmico, entendendo que as “teias de vida” são construídas a partir de visão ecossistêmica. 

Nesse sentindo, passamos a questionar os entrevistados sobre a influência exercida pelos seus 

pares de profissão, pelos alunos e pela instituição, neste desenrolar profissional em busca do 

desenvolvimento. A seguir apresentamos algumas passagens de destaque sobre este tema. 

Em relação aos alunos, os entrevistados destacaram:  

 
“... quando a gente está em sala de aula e consegue fazer uma associação, o aluno vê, ele consegue 

perceber se tu realmente tens conhecimento daquilo que tu estás falando...” (N1). 

“... quando uma aluna, no primeiro dia de aula, disse: “eu estou sem tutor, o meu tutor não veio, eu sou 

surda”, eu disse: o que eu vou fazer com essa guria na aula?...” (N2). 

“... muda, realmente muda, tem essa geração hitec hoje, é outra geração que pensa diferente, que age 

diferente, aí o professor tem que estar pronto para trabalhar...” (N4). 

“... aliar a teoria com a prática, ou com a prática de gestão dentro da universidade, ou com a vivência 

nas empresas, ou com participação em projetos...” (N9). 

 

De semelhante modo, procuramos perguntar sobre a influência dos pares. 

 
“... busquei muito esclarecimento com pessoas que já estavam há mais tempo na docência, sempre que 

tinha dúvida, buscava esclarecer com colegas...” (N1). 

“... eu e um grupo de professores nos dispomos a investir fortemente na construção de um programa de 

Pós-Graduação, aí foram muitos desafios...” (N3). 

“... com relação aos pares são bem distintos os professores que trabalham em Universidades particulares 

dos professores que trabalham em Universidades públicas, é bem distinto como pensam, como agem, 

como respiram, como veem a situação... ” (N4). 

“... eu sempre tive uma relação muito próxima com os colegas, então o professor Altíssimo, na época 

em que comecei, era um professor que tinha vários projetos, a gente trabalhou muito junto...” (N6). 

“... com relação aos pares, é uma coisa bem difícil isso de responder, porque na realidade que eu vivo é 

muito triste isso, mas não existe parceria de trabalho, a não ser com grupos pequenos...” (N7). 

“... o Morales me pegou pela mão, de me ensinar como preencher um caderno de chamada, o que eu 

tinha que registrar e o que eu não tinha que fazer. Em relação às aulas, eu me socorria quando eu tinha 

dúvida com as pessoas que tinham sido meus professores...” (N8). 

“... naquela época de 1994 a 2005, a gente pode dizer que a relação entre os pares foi uma relação de 

construção, de desenvolvimento, de fortalecimento...” (N9). 

“... com os pares sempre foram experiências extremamente significativas e nunca foram conflituais...” 

(N10). 

 

Aprofundamos as questões, instigando os professores a se reportarem à influência da 

instituição ao longo de sua formação. No entanto, apenas dois professores responderam. 

 
“... eu costumo dizer, e não é por eu estar na entrevista, a instituição para mim eu devo tudo, 

absolutamente tudo o que eu tenho para a Universidade Federal de Santa Maria, da graduação até a 

formação dos filhos, então para mim o meu envolvimento, as minhas experiências com a Universidade 

sempre são experiências mais de retribuição daquilo que já me deu...” (N6). 
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“... fui para a gestão universitária, na gestão universitária eu ocupei a função de Pró-Reitoria na Pró-

Reitoria de Planejamento, e isso também foi uma grande experiência de interação no ensino, pesquisa e 

extensão...” (N9). 

 

Procuramos aqui relatar o entendimento dos entrevistados a respeito das suas 

experiências em relação aos pares, aos alunos e à instituição, pois compreendemos, 

fundamentados em Isaia e Bolzan (2008), Isaia (2006b) e Maciel, Isaia e Bolzan (2012), que a 

formação docente passa pela vivência do professor ao longo do transcurso da sua vida 

pedagógica, sendo que ao longo deste caminhar ocorrem diferentes interações que são 

relacionadas com a prática docente, ou seja, as relações e inter-relações vivenciadas pelo 

professor administrador. Nas respostas produzidas durante as narrativas e, posteriormente, na 

devolutiva dos docentes, observamos que é na instituição que ocorrem as relações com os 

alunos e os pares, sendo que, nos excertos, aparecem passagens positivas que contribuíram de 

maneira singular no processo formativo, como observado na entrevista que relatou a interação 

entre um aluno surdo e o seu professor. Também observamos que, em alguns casos, podem 

ocorrer situações negativas, como a relatada pelo professor N7, ao considerar a falta de 

integração entre os pares um fator triste e que precisa ser trabalhado. 

Por fim, após análise dos fatores que contribuem para o desenvolvimento profissional 

docente é importante considerar acima de tudo que a carreira docente é influenciada tanto 

pelas “características pessoais (trajetória de vida) dos professores, quanto pelas profissionais 

(contexto institucional em que estão inseridos)”, corroborando, mais uma vez, o pressuposto 

por Isaia e Bolzan (2008, p. 47).  

6.3 FORMAÇÃO PERMANENTE NA DOCÊNCIA UNIVERSITÁRIA E MOVIMENTOS 

CONSTRUTIVOS DA DOCÊNCIA 

A próxima questão que procuramos identificar diz respeito às atividades de formação, 

sendo que passamos a relatar alguns depoimentos. 

 
“Na UFSM todo o início de semestre abrem para nós no portal opções de qualificação, de cursos, esse 

semestre provavelmente, com certeza eu vou fazer...” (N1). 

“... o professor tinha que estar sempre buscando formação pedagógica e formação docente, ao mesmo 

tempo em que a gente reclama que a instituição não dá nada, lá pelas tantas, quando ela resolve 

oferecer, tu meio que deixa batido...” (N2). 
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Podemos observar nos dois fragmentos apresentados que os professores consideram 

importante a busca por formação, no entanto, em suas falas, percebemos que a variável tempo 

é fator complicador para a busca de formação dos professores.  

Em outra passagem, percebemos que o processo formativo docente ocorre durante o 

desenrolar de sua trajetória, “... para a formação permanente eu acho que aqui já falei, eu fui 

para o Mestrado através do MINTER que foi indicado pela instituição, nós fomos todos 

convidados a participar...” (N6). Tal observação pode ser referendada por Isaia e Bolzan 

(2008), ao identificarem que a partir da “pós-graduação” há um novo olhar do docente sobre a 

profissão, sendo este um marco transformador da carreira do professor. Em Maciel (2000, 

2009a e 2009b), Isaia (2003 e 2006a) e Isaia e Bolzan (2006), completamos o nosso 

entendimento de que a falta de conhecimento pedagógico do professor bacharel tende a ser 

reduzida com o passar do tempo e com sua atuação na docência superior.  

Prosseguindo em nossa busca por entender o processo formativo do professor 

Administrador, registramos o seguinte depoimento “... com relação à capacitação, tu me 

perguntaste se eu estou satisfeito, não, eu não estou satisfeito...” (N7), e completamos “... 

formar enquanto está se formando para mim é tão retrógado isso [...] se tu forma professores 

tu não estás formando para a necessidade da demanda atual social, porque o social não 

precisa de professor, ele precisa de educador” (N7). Estes trechos, retirados do esquema 

biográfico apresentado ao professor N7, nos levam ao entendimento de António Nóvoa 

(2007), quando este afirma que, para o processo formativo do professor ter sucesso, é 

necessário que esta construção seja realizada de maneira endógena, ou seja, deve ser 

construída de dentro para fora, a partir de um processo reflexivo do professor e de seus pares.  

Somamos a este pensamento, Behrens (2006 e 2007) anuncia uma educação reflexiva, 

oferecendo ao docente subsídios a partir do processo educacional para intervir na realidade, 

defendendo um novo sentido ao termo “formar” dentro de um contexto pedagógico onde o a 

“docência atua dentro de um paradigma inovador”. Ainda reforçamos o nosso entendimento 

acerca das narrativas, trazendo novamente Morin (2012), o qual considera ser mais importante 

o conhecimento e oentendimento dos saberes desenvolvidos e todas as suas articulações 

possíveis, as quais oferecem um resultado concreto para a sociedade, do que ter uma “cabeça 

cheia” de informações que não possuem utilidade para a sociedade. 

A seguir, destacamos o depoimento do professor N10, revelando um entendimento 

diferente sobre o processo formativo docente, principalmente as indicadas pela instituição.  

 
“Diríamos que a Universidade não é um primor de apresentar, de oferecer formação permanente para os 

seus docentes em geral, não é esse o foco da Universidade, nunca foi, o que a Universidade às vezes 
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incentiva, não é que a Universidade incentive, é uma obrigação quase que profissional e legal, é que 

você busque (grifo nosso) depois que está formado, a não ser que já entre Doutor...” (N10). 

 

Esse pensamento remete-nos, em parte, a Bolzan, Isaia e Maciel (2013), ao afirmarem 

que a formação de professores deve ser mobilizada nos mais diferentes contextos, ou seja, o 

processo formativo é uma busca constante, quase que obrigatória do profissional que escolheu 

a docência como profissão. Dessa forma, o professor constrói sua teia formativa ao logo de 

sua vida, a qual possa estar impregnada de sentimentos de pertencimento a uma profissão 

(MACIEL, 2000, 2006, 2009a, 2009b, 2009c).   

Para Zabalza (2004), as universidades, em sua grande maioria, consideram que o bom 

professor universitário é aquele dedicado à pesquisa e, consequentemente, possui domínio 

maior do campo cientifico, o que, por sua vez, leva ao entendimento sobre o nível intelectual 

do professor pesquisador ser maior que o do professor dedicado ao ensino. O pensamento 

aqui apresentado revigora o depoimento do professor N10, o qual não considera uma 

obrigação da universidade oferecer atividades de formação permanente, pois, segundo ele, 

estes movimentos devem ser realizados pelo próprio professor. 

Apresentamos, a seguir, os dois últimos excertos retirados das entrevistas. 

 
“Essas atividades de formação permanente eu... o que eu tive foram só as minhas experiências na Pós-

Graduação de sair para me qualificar...” (N8). 

“... entrou, esse programa foi uma das possibilidades, ele possibilitou a formação de cinco pessoas do 

departamento [...] o departamento bancou a saída, e depois a gente fez a formação pelo Minter e 

Dinter...” (N9). 

 

Compreendemos nas narrativas dos professores administradores que as ações que 

visam à formação docente são influenciadas, de certa maneira, pela instituição onde o 

profissional exerce suas atividades, sendo este envolvido no processo de desenvolvimento dos 

seus alunos. Parece-nos, assim, que a (auto)formação docente ocorre enquanto ele forma os 

acadêmicos, corroborando o que Isaia (2006b); Isaia e Bolzan (2008); Maciel, Isaia e Bolzan 

(2012) afirmam. 

Ao estimularmos os entrevistados a reportarem às atividades mobilizadas pelos 

próprios docentes ao longo da sua trajetória formativa, percebemos um misto de 

heteroformação e (auto)formação. Destacamos:  

 
“... olhando a ementa, que tinha assuntos sobre os prêmios, os programas de qualidade, isso extra 

instituição, eu busquei qualificação, fui, fiz os cursos de interpretação de critérios avaliadores do 

PGQP...” (N1). 

“... esses tempos eu tinha uma palestra sobre formação docente, fui assistir em Porto Alegre...” (N2). 
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“... em meados de março, teve o professor Pacheco da Escola da Ponte ali no CT, aí eu fui lá, fui assistir 

o professor Pacheco; ano passado teve a professora Anastasiou aqui, ai eu fui assisti-la também, eu a 

conheci lá na UNIFRA em uma capacitação, achei muito fantástica, livros também dela...” (N5). 

“... e as mobilizadas por mim eu acredito que são, como eu já falei, as participações nos eventos, nos 

congressos, em atividades da própria Universidade, em curso de formação...” (N6). 

“... claro que eu participei em eventos, congressos, essas coisas que realmente de alguma forma ou outra 

ajuda a ver o que está se pensando...” (N10). 

 

Buscamos analisar os excertos supracitados com base no referencial de Maciel, Isaia e 

Bolzan (2012), ao considerarem a ambiência docente, definida como resultante das forças 

externas, objetivas, e internas, intrapessoais e interpessoais, como influência impactante na 

trajetória formativa. As autoras também argumentam que o desenvolvimento profissional 

docente compreende as escolhas, as opções de vida pessoal e profissional do docente, as quais 

passam a comandar suas ações profissionais. Conseguimos observar nos excertos que os 

professores, ao escolherem a profissão docente, entendem que precisam mobilizar por si 

mesmos ações formativas, as quais acabam por qualificar sua atuação como docente. 

Destacamos, em todas as passagens relacionadas neste bloco, o ingresso no magistério 

superior. Conforme Isaia e Bolzan (2008), a entrada na carreira é, na maioria das vezes, 

involuntária, Porém, estando o profissional dentro da carreira, os movimentos em busca do 

desenvolvimento profissional e, por consequência, as ações formativas - tanto as promovidas 

pela instituição, quanto as mobilizadas pelos próprios professores - são conectados com um 

alto grau de envolvimento do professor universitário. Pensamos ser esta compreensão um 

forte argumento à (auto)formação no desenvolvimento profissional docente. 

Cabe ressaltarmos que as entrevistas narrativas e os biogramas produzidos não 

seguiram uma lógica linear, ou seja, permitimos que os professores transitassem por todos os 

tópicos, completando as lacunas ao longo da entrevista, quando julgassem necessário. Em 

relação aos movimentos construtivos da docência, resolvemos, para uma melhor 

sistematização, apresentar, neste momento, os aspectos apontados pelos professores 

administradores como importantes em relação às experiências prévias à docência da 

Administração: a entrada efetiva na carreira docente, a pós-graduação e os estágios 

posteriores, a professoralidade e a forma como estes se constituem professores universitários. 

Em relação às experiências prévias à docência, destacamos os seguintes excertos: 

 
“... tive essa experiência em empresas, tanto na indústria, quanto no comércio, serviços, uma 

experiência fora do país também, que eu acho que contribuíram. [...] a pós-graduação, ali eu sempre 

tentei, desde quando eu estava no Mestrado, então já conciliei a docência e os estágios posteriores...” 

(N1). 
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“... quando eu era aluna, como eu te disse, a gente vai pegando um pouquinho de cada professor, uma 

experiência legal que você teve, um estilo de aula interessante e foi assim que eu fui montando 

basicamente a minha vida...” (N2). 

“Experiências anteriores à docência na Administração, a experiência que eu tive foi ser aluno de 

Graduação, eu comecei, se é pelo lado bom ou pelo lado ruim eu virei professor de cara...” (N4). 

“... as experiências anteriores à docência, eu acho que muito relacionado a monitoria, a parte de 

capacitação que vivi na … na parte de gestão de pessoas lá, e que contribuíram claro com a docência...” 

(N6). 

“... eu só tinha feito alguns estágios em empresas e alguma coisa, durante a academia também, mas 

muito pouco, até em função da necessidade de estudar... depois fui monitor...” (N10). 

 

Encontramos, nos excertos apresentados, as observações de Isaia e Bolzan (2008), de 

que a preparação para carreira docente é o estágio no qual o futuro professor recebe as mais 

diferentes influências; também avistamos, em especial em Capra (1996), que os movimentos 

construtivos são sistêmicos, que todo o aprendizado soma, formando um processo de 

totalidade, o qual, por sua vez, irá formar um ser único em sua essência, com todo o seu 

aprendizado e a sua gama de conhecimentos. 

Em outras palavras, podemos afirmar que o processo de aprendizagem docente é 

oriundo das informações que os professores vão tecendo, ao longo dos anos, de suas 

diferentes teias de conhecimento, e que, por algum motivo, levaram estes profissionais a 

entrarem e a permanecerem na carreira docente. 

Observamos nos extratos que a maioria dos professores administradores entrevistados 

traz como experiência prévia à docência, o conhecimento como aluno de graduação e/ou as 

experiências fora do universo acadêmico. Este fato corrobora o nosso entendimento até este 

momento da análise, ou seja, as experiências e as influências são as mais variadas possíveis e 

o resultado é um somatório de conhecimento. Também notamos a presença dos traços de 

antigos mestres, aqueles que influenciaram os seus alunos a experimentarem novos desafios, 

como por exemplo, o desafio da monitoria. 

Separamos um dos depoimentos dos professores administradores: “... eu estive dois 

anos como professora de uma escola de segundo grau, em um curso técnico de nível médio...” 

(N9). De todos, é o único registro que relata a existência de uma experiência prévia como 

professor (a), antes da entrada na docência do Ensino Superior. 

Segundo Isaia e Bolzan (2008), a entrada efetiva na carreira pode ocorrer de maneira 

planejada ou de forma involuntária, sendo que, na primeira hipótese, existe um grau de 

envolvimento do futuro docente com as práticas pedagógicas. Nesse sentido, apresentamos os 

seguintes relatos: 
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“... a entrada na carreira docente, na pós-graduação, ali eu sempre tentei, desde quando eu estava no 

Mestrado...” (N1). 

“… fui pegando, dessas experiências que eu tive enquanto aluna, dessas malandragens ... tentando 

construir minha carreira, o meu estilo de aula...” (N2). 

 

Compreendemos que o conjunto das entrevistas traz exemplos de como ocorre o 

preparo dos profissionais administradores que optam pela carreira docente desde a graduação. 

Nesses movimentos, identificamos que os graduandos e/ou profissionais administradores 

procuram na pós-graduação a qualificação e o preparo necessário para a entrada na carreira 

docente. Este é um traço que encontra ressonância com um percurso mais recente dos jovens 

professores universitários que já na graduação projetam o seu itinerário profissional, com 

sequência no mestrado e no doutorado acadêmico durante o qual a docência vai se tornando 

uma possibilidade concreta. Reportamos, então, aos achados de Maciel (2000), ao analisar 

que não se tem no Brasil uma instância de formação do professor universitário, pois a 

pós-graduação forma o pesquisador e não o professor. Este abismo entre formação acadêmica 

e docência universitária vem sendo discutida pelo menos nos últimos vinte anos, sem, no 

entanto, ter provocado uma preocupação em superar esta lacuna. Portanto, o fórum ainda é a 

formação permanente e o desenvolvimento profissional, a exemplo do que afirmam Imbernón 

(2010) e Carlos Marcelo (2009).  

Ainda conforme Isaia e Bolzan (2008), a segunda hipótese de entrada na carreira 

ocorre de maneira involuntária, quase que acidental. Nas pesquisas observamos os seguintes 

pontos: 

 
“... começando a carreira na docência a gente entra muito no mecanismo de reprodução do 

conhecimento, você não tem ainda condições de fazer todas as relações...” (N3). 

“... a entrada foi a partir desse convite que foi feito a vários outros colegas, mas para a participação do 

concurso...” (N6). 

“... aí eu sei que a minha mãe me inscreveu num concurso, eu tinha 20 anos na época, me inscreveu 

porque queria eu fizesse o concurso para a Federal... eu para agradar a minha mãe, para fazer um 

agrado, eu decidi fazer o concurso, acabei saindo em primeiro lugar...” (N7). 

“... 1995, a Administração abriu concurso para professor auxiliar, aí eu fiz o concurso, meio sem muita 

expectativa, claro que eu me preparei, estudei, fiz o concurso e fui aprovada...” (N8). 

“… aí eu fiz concurso para a universidade e entrei na universidade como professora no departamento de 

Matemática, fiquei cinco anos...” (N9). 

 

Observamos nas narrativas que a grande maioria dos professores participantes que se 

encontram no meio ou final da carreira entrou efetivamente na carreira docente de maneira 

casual, ou seja, não houve por parte deles um preparo para exercer o cargo de professor. Estes 

profissionais, em algum momento, foram convidados a entrar na carreira docente. A maioria 
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dos docentes entrou na carreira tendo apenas a formação na área específica do seu 

bacharelado, sem o conhecimento pedagógico necessário para enfrentar tão importante tarefa 

(ISAIA; BOLZAN, 2008). Tampouco esse conhecimento pedagógico viria a constituir 

preocupação da pós-graduação para além da oferta da disciplina de Metodologia do Ensino 

Superior em alguns programas. 

Sobre a importância da pós-graduação e dos estágios posteriores, ao longo dos 

movimentos construtivos, os professores administradores manifestaram-se: 

 
“... fiz alguns, vários estágios durante toda a formação e apenas em um desses muitos vários estágios 

docentes foi construtivo na minha formação docente ... durante o Doutorado, o primeiro orientador era 

uma pessoa bem difícil de lidar só que a aula dele era fantástica, cara ele fazia uma aula incrível, e eu 

fui dar aula na disciplina com ele, no estágio docente, e ele assistiu toda a minha aula e nunca isso tinha 

acontecido...” (N2). 

“... o Mestrado e o Doutorado são fundamentais [...] porque esse processo de reflexão que a pesquisa te 

traz, de descobrir as coisas, você só aprende com o Mestrado e o Doutorado. Então, eu vejo que hoje, 

quando nós estamos em sala de aula, nós temos outra lógica...” (N3). 

“... a Pós-Graduação foi muito legal. Eu não tinha nem noção do que era aquilo quando eu fui fazer, 

estágios posteriores eu tenho na minha agenda aqui um dia eu pretendo fazer um Pós-Doutorado ou 

coisa parecida...” (N4). 

 

Os professores narraram que a entrada na pós-graduação mudou a forma com que eles 

enxergavam a docência superior, tornando-os mais reflexivos e preparados para realizar as 

relações necessárias, e que agora oferecem aos alunos uma compreensão melhor do conteúdo 

ensinado. A nossa percepção corrobora o entendimento apresentado por Isaia e Bolzan (2008) 

sobre as marcas que a pós-graduação deixada nos docentes, ou seja, a entrada na pesquisa, a 

orientação de alunos e esta nova relação entre a teoria e prática oferecem um novo olhar sobre 

a sua prática, tornando-o mais reflexivo e preparado para enfrentar os desafios da carreira. 

Isso conduz o professor(a) a um novo movimento profissional em direção à professoralidade, 

cujos traços levam à ideia de autonomia profissional e de geratividade docente, termos 

desenvolvidos por Isaia (2006b) como verbetes importantes no aporte da pedagogia 

universitária.   

Sobre a sua “professoralidade”, em outros termos, como este professor se autodefine e 

define o professor administrador de um modo geral, os professores administradores 

manifestaram: 

 
“... uma professora extremamente dedicada e preocupada com a formação, se o aluno está aprendendo 

ou não...” (N1). 

“... eu me defino professora, não sei como, mas é como eu disse, eu gosto, eu sou professora, eu gosto 

de estar em sala de aula ... sempre em contato com os alunos, quanto mais eu estiver buscando 

conhecimento e quanto mais eu tiver contato com os alunos mais feliz eu estou...” (N2). 
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“... O professor tem que estudar, não é corrigir prova, não é preparar trabalho, não, quantas horas ele 

estuda?” (N4). 

 “... bom, eu me enxergo, como eu disse, muito mais professor do que Administrador, eu não... a minha 

vida hoje, num percentual bem mais do que 50% é ser professor e não Administrador [...] a gente sabe e 

o nosso aluno sabe que ele sente carência de um professor com maior vivência...”(N5). 

“... eu gosto de ser professora que me mantenho atualizada, que envolvo os alunos, eu não gosto de 

fazer cada semestre a mesma disciplina, eu sou muito comprometida com a sala de aula [...] professores 

administradores nós temos que buscar preparar os nossos alunos para esse mercado que está fora, então 

se não fazer isso, se eu não levar a teoria e a prática associada com a realidade, dificilmente eu vou 

cumprir meu papel...” (N6). 

“... Professor administrador: uma pessoa que nunca vai estar pronta, que sempre tem que melhorar, que 

sempre vai precisar da opinião dos alunos, do aprendizado com os alunos ou a partir dos alunos...” (N7). 

“... eu de fato me vejo como professora e não como Administradora, porque eu não vejo como 

Administradora, eu me vejo como professora universitária [...] eu sou uma pessoa que eu levo bastante a 

sério as minhas atividades, eu procuro estar sempre atualizada [...] estar sempre tentando avançar, 

buscar algumas coisas novas...” (N8). 

“... eu me defino como multi, multifuncional, multidisciplinar, multi, a palavra multi para mim, porque 

eu fiz de tudo [...] o professor administrador ele tem que ter a possibilidade de fazer toda essa vivência, 

que não fique somente na sala de aula, que não fique somente nos livros...” (N9). 

 

Os trechos transcritos corroboram as afirmações de Isaia e Bolzan (2008) sobre a 

professoralidade docente como sendo um movimento construtivo, dependendo do grau de 

envolvimento do professor com a sua profissão, ou seja, entender a professoralidade é antes 

de tudo compreender o significado e a importância de ser professor, colocando as 

necessidades de aprendizado dos alunos acima das exigências curriculares existentes. Parece-

nos que a professoralidade está relacionada à compreensão de que, além de bacharéis em uma 

determinada profissão, são, acima de tudo, professores e professoras, mestres na arte de 

ensinar.  

Os excertos apresentados demonstram que os professores entrevistados compreendem 

o seu papel e importância para os alunos. Pimenta (2005), ao desenvolver o aporte da 

identidade profissional, lembra que esta é constituída de diferentes significações sociais do 

professor em relação à profissão docente. Uma das nossas buscas, nesta Tese, é sabermos o 

quanto do Administrador encontra-se no professor e o quanto do professor encontra-se no 

Administrador. 

Selecionamos dois trechos, a seguir, em que aparece, por parte dos professores 

Administradores, uma compreensão mais profunda do papel do professor administrador e 

principalmente do papel do professor.  

 
“... em primeiro lugar eu defino um educador porque eu acho que estou aquém disso, eu acho que tenho 

muito chão pela frente, preciso de muito mais bagagem para poder me definir como tal, gosto de pensar 

que estou no caminho...” (N7). 
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“... eu vejo o seguinte, o professor além de ser professor é um educador; precisa passar, além do 

conhecimento, valores, se todos os professores passam valores, a instituição como um todo passa 

valores...” (N10). 

 

Alinhamos estes dois últimos trechos com o terceiro saber definido por Morin (2011), 

o qual é caracterizado pelo autor como “saber ensinar a condição humana”, onde compreender 

a condição humana, sua diversidade, seus aspectos singulares, que somos uma única raça, que 

vivemos em sociedade, entrelaçados por questões culturais, e que não estamos sozinhos é 

primordial para a profissão docente, pois alcançar este entendimento nos propicia, como 

docentes, visualizar a nossa importância para a sociedade sobre outro olhar, o olhar de 

educador, e não meramente de reprodutor de conhecimento.  

Na busca por compreendermos como ocorreria a religação dos saberes e os 

movimentos construtivos da docência no ensino da Administração e, por conseguinte, 

tecermos os fios de nossa teia, percebemos ser importante ouvirmos os professores 

administradores sobre como eles se constituíram professores universitários. Também, 

aproveitamos para ouvi-los sobre como deveria ser a constituição deste professor 

administrador, como professor universitário.  

 
“... papel na formação, às vezes até de ideologias de aluno, de pensamento crítico e reflexivo” (N1). 

“... formar pessoas mais do que profissionais, pessoas que pensem na sociedade...” (N2). 

“... um desafio, eu acho que a gente tem uma responsabilidade muito grande, a sociedade nos cobra um 

papel grande...” (N8). 

“... esse professor universitário, eu acho que hoje ele se constitui muito pela via do Doutoramento, mas 

acho que ele tem que ser mais do que um Doutor, tem que ser capaz de interagir com a sociedade de 

alguma forma, de modo que aquilo que ele se constituiu realmente transforme a vida de alguém.” (N9). 

 

Reportamo-nos a Behrens (2007), lembrando-nos de que a docência deve respeitar os 

novos paradigmas para que o professor tenha condição de lidar com as incertezas, as 

inquietação e a inconstância durante o processo de formar pessoas, o que irá propiciar ao 

docente tomar a decisão e assumir sua responsabilidade dentro do contexto formativo. Para 

Masetto (2005), não basta ter um título de Mestre ou Doutor, se o professor não desenvolver 

ao longo do seu processo construtivo competências específicas para docência. Estabelecendo 

as ligações necessárias, o depoimento do entrevistado N9 revela este entendimento teórico: 

“... de modo que aquilo que ele se constituiu realmente transforme a vida de alguém”. Ao 

trazermos Imbernón (2010) para o debate, mostramos que todas as considerações 

apresentadas encontram-se alinhadas, pois o conhecimento profissional docente é constituído 

em sua formação permanente, agregado ao conhecimento específico e às competências, o que 
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possibilita ao professor avançar nas relações e inter-relações necessárias para o exercício da 

profissão. 

Identificamos quais foram os principais fatores motivacionais iniciais e intrínsecos ao 

desenvolvimento profissional docente, como por exemplo, o depoimento de um professor que 

relata que a sua vontade de atuar na docência existe desde os 13 anos de idade, ou de outro 

professor, cujo principal motivo foi agradar a sua mãe. Percebemos também que os 

professores possuem os mais variáveis fatores motivacionais, os quais os mobilizam a 

permanecer na carreira, entre eles, a necessidade de ser sensível aos anseios dos alunos. 

Reportamos ao depoimento emocionante de um professor que em nenhum momento da sua 

vida pregressa se imaginava como professor e hoje é apaixonado pela profissão docente.   

Também identificamos as experiências que os docentes trazem ao longo do seu 

processo de formação, experiências em relação à sala de aula (ensino), em relação à pesquisa, 

em relação à extensão e à gestão. Percebemos em todas as falas que a formação docente e os 

fatores mobilizadores são somatórios de diferentes experiências vivenciadas pelo docente. 

Penetramos também em questões pessoais, as quais envolvem relacionamentos com os pares, 

os alunos e o ambiente institucional.   

Avançamos ainda mais e chegamos ao processo construtivo da docência, buscamos 

descobrir sobre a formação docente e seu desenrolar, os processos formativos permanentes, as 

experiências prévias à docência, a trajetória formativa do professor. Identificamos como o 

professor se autodefine, define a sua professoralidade e como ele se vê enquanto professor 

universitário. 

No entanto, a nossa jornada em busca da teia está apenas começando, pretendemos 

avançar mais na compreensão das ricas histórias narradas, aprofundando mais o aprendizado 

com os ensinamentos que estes professores doutores trazem em suas histórias de vidas. 

6.4 [RE]SIGNIFICAÇÕES POSITIVAS E TENSÕES NA CONSTITUIÇÃO DO 

PROFESSOR ADMINISTRADOR 

As narrativas em educação podem indicar a existência de fases críticas (traumáticos) e 

positivas ao longo da carreira do professor. António Bolívar (2016) indica que esses aspectos 

positivos ou traumáticos são determinantes nos eventos que marcam a vida do profissional e 

que, pelo simples de fato de terem acontecido, marcam momentos de ruptura na carreira/vida. 

O autor menciona que estes incidentes levam o professor a questionar todas as suas 

“certezas”, pois provocam impacto na vida da pessoa e, também, podem surgir 
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pessoas/indivíduos que provoquem uma mudança radical na trajetória docente. Seguindo com 

Bolívar (2016), torna-se relevante considerarmos os aspectos sociais que influenciam as 

mudanças sofridas pelo professor ao longo de sua vida, assim como o sucesso e o insucesso 

profissional. 

Com base no apanhado teórico, buscamos identificar, durante as narrativas e após as 

devolutivas dos biogramas, as seguintes questões: 

 

i) quais e quando ocorrerão os momentos importantes ao longo da carreira?;  

ii) quais as principais experiências que o professor administrador tem ao longo da 

carreira que são possíveis de compartilhar?, e  

iii) quais os incidentes críticos e os fatores de resiliência docente? 

 

Após esta breve introdução sobre este eixo, apresentamos a seguir os excertos 

destacados: 

 
“Desses momentos importantes, eu acho que não tem preço quando tu vês um feedback de uma aluna, 

isso, para mim, é uma das questões mais fundamentais...” (N1). 

“Quando eu entrei aqui, na primeira aula que eu fui dar, chegou uma aluna que ela era surda...” (N2). 

“... a criação do Mestrado foi uma grande realização, era algo que sempre as pessoas buscavam, mas 

particularmente uma coisa que me deu muito prazer foi quando a gente conseguiu fazer o projeto de 

cooperação com a USP e a UNIPAMPA com o nosso dinter...” (N3). 

“... a gente ficou sabendo que ficaríamos três ou quatro meses sem receber, aí tu sais de uma reunião 

dessas, que nem eu saí, de cabeça baixa, vai ao comércio e conversa com todos, dizendo que não vais 

pagar...” (N4). 

“... momentos importantes ao longo da carreira são muitos, eu acho que a gente pode dizer o próprio 

fato de ter entrado na Universidade para mim já é o primeiro grande marco [...] depois o convite para 

participar da comissão do vestibular [...] as coordenações de projetos que eu acho que são 

responsabilidades absurdas...” (N6). 

“A primeira delas foi que eu quebrei nos negócios, eu fui empresário por 20 anos, então eu quebrei do 

primeiro ao quinto, e foi bombástico, isso mudou totalmente a minha forma de pensar […] o segundo 

foi meu Doutorado, porque escrevi a minha Tese sobre o fracasso empresarial, eu decidi estudar um 

pouco mais o que eu tinha vivido [...] acho que esses foram dois grandes divisores de águas na minha 

vida.” (N7). 

 

Os momentos importantes destacados pelos professores administradores remetem-nos 

a Morin (2012), ao considerar necessário conhecermos todas as relações, todas as partes, 

todas as ligações e as religações possíveis. Ao relembrarem os episódios vivenciados ao longo 

da trajetória de vida, os professores têm a oportunidade de religar todos os pontos da sua 

trajetória, o que nos permite adentrarmos a complexidade que é o processo formativo do 

profissional docente.  
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Encontramos em Zabalza (2000) o argumento para apresentar o próximo relato 

retirado das entrevistas dos professores administradores. Segundo o autor, “ser professor” é 

experimentar algo novo a cada dia; é inventar e reinventar os processos e as práticas de 

ensino, fazendo desta arte um mecanismo de sobrevivência. Com este entendimento, 

apresentamos o relato do professor(a) N8 nos seguintes trechos:  

 
“... um grupo de alunos que era muito participativo, muito divertido, a gente tinha uma relação muito 

boa [...] eu fiz um trabalho com eles para desenvolvimento de um novo produto [...] só o que eles 

apresentaram por escrito foi um trabalho péssimo, de péssima qualidade [...] eu fiz uma apreciação 

muito dura com eles que os tomou de choque, de surpresa, porque na cabecinha deles aquela relação 

que a gente estava tento ali estava indicando que eles estavam fazendo um bom trabalho [...] durante a 

aula, eu não sei o que estava falando, eu acho que na outra aula ele disse assim: “pois é professora, o 

problema é que às vezes a gente acha que está fazendo certo e só fica sabendo no final que está errado” 

[...] aí eu disse: “puxa, mas eu não preciso ser tão dura com as palavras para me fazer entender...” 

(grifo nosso). Então isso foi uma coisa que me fez refletir sobre isso.” (N8).  

 

Na mesma direção, Marcelo Garcia (2009) descreve o quanto é importante rever as 

práticas, uma vez que o conhecimento e a forma de ação devem estar em constante evolução, 

pois os nossos alunos se transformam a cada dia. 

Complementamos com as narrativas dos professores recém-aposentados:  

 
“... um momento bem marcante para mim, que foi crucial, foi quando eu assumi a coordenação de curso 

pela segunda vez […] o outro momento marcante foi quando eu tive que tomar a decisão da 

aposentadoria...” (N9). 

“... momentos importantes ao longo da carreira, diríamos que não tem algo extremamente significativo, 

eu poderia dizer que fui professor da minha filha, colei grau da minha filha [...] o que eu tenho como 

satisfação muito grande diz respeito ao encontro de ex-alunos de muito tempo, todos lembram de mim, 

das minhas aulas...” (N10). 

 

Procuramos identificar, em relação às [re]significações positivas e tensões percebidas 

e/ou vivenciadas pelos professores administradores, as experiências mais significativas 

enfrentadas por eles ao longo da carreira. Compreendemos, a partir de nossas leituras, que a 

complexidade existente no processo formativo do professor nos obrigam a ter um olhar em 

continuum, integrado e acima de tudo articulado com as diferentes fases da vida do professor. 

Com este entendimento apresentamos os depoimentos mais marcantes dos professores em 

relação as suas principais experiências. 

 
“... fazer o processo de solenidade, colar o grau do aluno, são coisas assim que, ao longo da carreira, a 

gente destaca...” (N1). 

“... eu tenho um amigo do meu irmão que foi meu aluno na Graduação, ele disse para o meu irmão: 

“Nossa! Eu tive uma aula hoje com uma professora assim e assim, e foi umas das melhores aulas que eu 

tive na faculdade inteira.” (N2). 
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“... o DINTER foi um projeto que fez a diferença para a USP, foi o primeiro Dinter na área de 

Administração. Então, foi muito prazeroso, porque eu passei a ser muito reconhecida lá em São 

Paulo...” (N3). 

 

Reportamo-nos a Carlos Marcelo Garcia (2009), ao descrever que o desenvolvimento 

profissional docente poderá ocorrer de forma individual e/ou coletivo. Completamos com o 

nosso entendimento que as emoções geradas pelos momentos e pelas experiências mais 

significativas ao longo da carreira contribuem para a identidade profissional docente. 

A convivência com os alunos permite ao professor vivenciar situações que vão da 

alegria à tristeza e da tristeza à alegria, como descrito a seguir:  

 
“... coisas pesadas do tipo você ir para o velório de um aluno, tu conversas com o cara na sexta-feira e 

no domingo o cara está morto [...] ou as alegrias, também, de você ir lá em uma cidade, Campos Borja, 

que a primeira aluna que a gente formou foi nossa, então a cidade inteira em festa porque a gente 

formou uma aluna...” (N4). 

 

Ser professor significa poder viver sentimentos únicos. É tornar-se importante para um 

grupo de pessoas e, ao final de uma jornada, de uma etapa de vida, ser reconhecido. Isto está 

presente na declaração do professor N5: “... fatos marcantes positivamente, o que dá muita 

alegria é, por exemplo, os momentos que a turma te reconhece para te convidar para ser 

homenageado na formatura...”. 

Marcelo Garcia (2009) define desenvolvimento profissional docente como o acúmulo 

de experiências e de sabedorias que o professor absorve após anos de trabalho e convivência. 

Maciel; Isaia e Bolzan (2012) compreendem o desenvolvimento profissional como uma 

aprendizagem contínua, um processo que ocorre diariamente ao ensinar e ao aprender. Os 

trechos a seguir apresentam algumas experiências, destacadas pelos professores. 

 
“... eu sou apaixonada por formatura, então lá na frente tu estás sendo reconhecida pela comunidade, 

isso para mim é um momento, uma experiência importante na carreira...” (N6). 

“... orientando de Doutorado decidiu mudar o seu objetivo de pesquisa sem falar comigo; e um belo dia 

ele me apresenta um artigo e eu disse “o que é isso aqui? O que é isso aqui? ”. “Não professor, eu me 

esqueci de lhe falar que eu mudei o meu foco...” [...] eu pensando, “vai ser interessante...” […] me diga 

um professor que aceite uma coisa como essa?” (N7). 

“... esses depoimentos que, às vezes, a gente recebe de alunos que te dizem que tu inspiraste eles [...] um 

gurizinho veio falar comigo, um homem feito hoje em dia, que na época que eu era coordenadora ele 

estava enfrentando problemas com a família [...] e ele encontrava em mim uma pessoa que tentava 

ajudar. Eu acho que essas são as mais especiais que eu me lembro” (N8). 

“... trabalhando pela universidade tu pode visitar o Brasil inteiro...” (N9). 

“... eu ganhei uma placa de prata e os dizeres são “o primeiro”, eu fiquei quase 40 anos na Universidade 

e nunca tinha acontecido isso no departamento, então isso mostra, teríamos coisas importantes” (N10). 
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Ao relatarmos a seguir os incidentes críticos e os fatores de resiliência docente, 

esperamos somar esforços para que, ao final de nossa caminhada, tenhamos sucesso ao 

identificar os movimentos construtivos e formativos dos professores administradores, uma 

vez que é nosso entendimento, a partir das teorias estudadas, que o processo formativo 

envolve as experiências e as situações vivenciadas pelos professores. 

 
“... quem sou eu, para daqui a pouco estar avaliando um aluno num processo administrativo 

disciplinar...” (N1). 

“... aluno clássico, preconceito por eu ser mais nova que ele, mulher, e tinha corrigido ele em sala de 

aula...” (N2). 

“... tem momentos que tu ficas te perguntando „porque mesmo que eu...‟” (N3). 

“... a gente trabalhava durante o mês e não recebia...” (N4). 

“... uma experiência de plágio de um trabalho de um aluno, que a avaliação que foi feita dos professores 

não foi, digamos assim, respeitada...” (N5). 

“... gestão na graduação tu tens que estar pensando em um contexto maior de toda a questão política do 

curso, da gestão, de organização didático-pedagógica...” (N6). 

“... eu fiz a primeira prova e a média da turma em dez deve ter sido três, teve gente que tirou zero 

vírgula alguma coisa, e eu não tinha maturidade para lidar com aquilo...” (N8). 

“... durante a nossa trajetória, muitas coisas são altas e baixas, isso é a vida do professor universitário...” 

(N9). 

 

Este eixo foi consolidado com os fatores de resiliência observados pelos professores, 

sendo que destacamos em especial duas contribuições, representantes de todas as estratégias 

de resiliências apresentadas pelos entrevistados. 

O primeiro fragmento é de um dos professores recém-aposentado, ao descrever os 

momentos difíceis vivenciados nos meses que sucederam a sua aposentadoria: “... agora os 

últimos cinco anos foram muito difíceis, bastante difíceis, aí realmente a gente exercitou 

muito essa coisa de resiliência, de tu... vamos lá, vamos de novo, e vamos de novo, para 

manter as nossas convicções...”. Durante a narrativa, notamos uma mudança significativa 

quando este momento foi relembrado. O sentimento exalado era de tristeza, das situações que 

ocorreram por vaidades, em que muitos foram magoados. 

O segundo fragmento é de um professor no nível intermediário, quando em seu relato 

ele completa “... trabalhava durante o mês e não recebia, quer resiliência maior que essa?”. 

Nesta entrevista notamos, durante a fala, os gestos e, até mesmo, a postura do entrevistado, de 

que estes acontecimentos acabaram fortalecendo o professor em buscar o seu 

desenvolvimento, uma vez que, segundo ele, só melhorando o seu currículo poderia sair 

daquela situação.  
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Assim compreendemos que a complexidade da docência é feita de sentimentos e de 

saberes que vão se agregando na trajetória, no cotidiano, na relação com a instituição, mas 

também com os pares e com os alunos. É feita de enfrentamentos e de resiliência em uma 

ambiência difusa, entre [re]significações prazerosas e dolorosas, mas que entrelaçam fios de 

sentido que mantêm o professor na docência, motivado intrinsecamente, principalmente pela 

satisfação em ensinar aprendendo e em aprender ensinando.  

6.5 (AUTO)FORMAÇÃO E EXPERIÊNCIA DE SI 

Retomando o nosso entendimento da (auto)formação, a compreendemos como 

processo autoconstrutivo decorrente de uma atitude crítico-reflexiva do professor, sobre o seu 

fazer docente e suas práticas pedagógicas. Como nos relata Gaston Pineau (1998), a formação 

corresponde à apropriação do poder de autoformação e do poder de aplicação.  

Em nossa percepção, não podemos discorrer sobre a (auto)formação, deixando de lado 

as experiências do professor como indutor do seu próprio desenvolvimento, para tal, nos 

fortalecemos com Larrosa (2002), ao definir a experiência de si como sendo a entrega do 

sujeito ao seu próprio ser, quando se observa, se decifra, se interpreta, se descreve, se julga. 

Ainda, conforme o autor, para entendermos as experiências de si e como estas se constituem, 

precisamos ouvir e compreender as narrativas dos professores.  

Transcrevemos, a seguir, trechos das narrativas dos professores administradores, 

abordando questões de (auto)formação e da experiência de si, mesmo que no transcorrer deste 

capítulo já tenhamos contemplado, de algum modo, os conceitos trabalhados neste item. 

Assim, optamos em ser mais criteriosos, apresentando os trechos mais significativos e que 

ilustram essas reflexões. 

A primeira narrativa descreve a inquietação dos professores administradores em 

relação à necessidade de qualificação frente aos novos desafios que a profissão impõe: “... 

estou sentindo agora a necessidade cada vez mais de me atualizar... Hoje a minha linguagem 

não tem o mesmo efeito que tinha...” (N5). Este trecho remete-nos à passagem de Larrosa 

(2002), onde este considera a experiência como ato de entrega, de busca, de se descobrir e 

identificar as próprias necessidades e, a partir disso, realizar movimentos de (auto)formação 

coerente com a realidade e a necessidade do professor e dos alunos. 

Em outra narrativa, destacamos: “... estar sempre estudando [...] era uma demanda 

própria porque foi o principal motivo porque eu sai do outro emprego e precisava me manter 

atualizada” (N6). Reportamos a M-C Josso (2012), ao descrever que o verdadeiro desafio, 
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neste processo de conhecimento de si, é compreendermos como nos formamos. A 

contribuição das experiências acumuladas ao longo dos anos nos possibilita entender que os 

professores são sujeitos ativos, podendo estabelecer as conexões necessárias para a construção 

do fio condutor do seu desenvolvimento e a confecção da sua teia (auto)formativa. 

António Nóvoa (1992a) entende que o educador deve conduzir o seu desenvolvimento, 

tendo como base o conhecimento adquirido a partir das experiências de si, mais do que 

aquelas adquiridas com base nas disciplinas que vem ensinando. O depoimento a seguir 

ilustra este pensamento: “... depois que tu entras e que tu vês a importância do teu papel, da 

tua função diante das vidas que estão na tua frente, isso muda completamente a percepção do 

sujeito; se tu és uma pessoa do bem, se tu és uma pessoa que queria fazer o bem, que queria 

ajudar para a construção de uma sociedade melhor” (N7). Compreendemos que ir tomando 

consciência de si é um caminho da (auto)formação e do desenvolvimento profissional 

docente, ficando evidente no fragmento citado.  

No relato do professor N1, destacamos: “... eu busquei qualificação, eu fiz os cursos 

[...] porque eu pensei assim „eu vou trabalhar com um assunto que é tão importante e eu acho 

que isso vai vir contribuir para o próprio aluno depois entenda também a importância‟...”. 

Reportando-nos a Bolívar (2002), este compreende desenvolvimento profissional como o 

conjunto de atividades praticadas pelos professores para aperfeiçoar a sua capacidade. No 

entanto, estas práticas só terão valor, se o docente compreender e assumir o seu papel como 

protagonista do seu desenvolvimento e promotor do aprendizado do aluno.    

Na mesma direção, Chené (1988) considera que a subjetividade ao longo da 

(auto)formação oferece ao profissional a oportunidade de encontrar-se em seu próprio projeto 

de ser e formar-se como professor protagonista, buscando compartilhar com seus pares e 

construindo a sua própria forma de agir e enfrentar as situações que a profissão impõe. O 

fragmento a seguir apresenta este entendimento: “Quando eu era aluna, como eu te disse, a 

gente vai pegando um pouquinho de cada professor, uma experiência legal que você teve, um 

estilo de aula interessante, e foi assim que eu fui montando basicamente a minha vida” (N2). 

N2 ainda contempla-nos com a seguinte passagem “... então eu fui pegando dessas 

experiências que eu tive enquanto aluna, dessas malandragens que a gente sabe ou faz 

algumas coisas, e fui tentando constituir a minha carreira, o meu estilo de aula, eu acho que 

estilo de aula mesmo”. Nóvoa e Finger (1988) argumentam que “formar-se” é para o sujeito 

refletir sobre o modo com que se apropria do seu patrimônio vivencial, ou seja, a formação é 

sempre processo de transformação individual, como: saber (conhecimento), saber fazer 
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(capacidade), saber ser (atitudes). Nesse sentido, N2 compreendeu que, ao absorver um pouco 

de cada um dos seus mestres, foi constituindo-se profissional. 

Apresentamos um excerto da narrativa do professor N5, onde: “... é muito complexa a 

relação do ensino e aprendizagem; enfim, é uma troca muito grande professor e estudante”. 

No excerto do professor N5, podemos observar o pensamento de Paulo Freire (1996), para o 

qual não existe professor sem aluno; ambos estão conectados, interligados, apesar das suas 

diferenças se completarem, um ensina e o outro aprende; no entanto, o professor, enquanto 

ensina, também aprende.  

Segundo Larrosa (2014), com o passar do tempo o professor começa a entender 

melhor seus movimentos em busca de formação; compreender melhor o sentido da 

experiência de si. O professor passa a sentir, a parar para pensar, para olhar, ou seja, alcança 

maturidade e pensa mais, agindo de forma mais estratégica e paciente, conseguindo fazer as 

conexões e inter-relações necessárias que irão contribuir de maneira mais efetiva no 

aprendizado discente. O professor N3, em seu depoimento, confirma essa perspectiva: “... 

hoje eu sou capaz de entrar em uma sala de aula e dissertar sobre um tema, fazendo 

inúmeras relações, aquela coisa que eu não tinha segurança para fazer incialmente...”. 

António Nóvoa (2009) entende que a formação docente deve ocorrer dentro da 

profissão, sendo que a “âncora” deste processo devem ser os próprios professores, 

especialmente os professores mais experientes e reconhecidos por seus pares. No intuito de 

solidificar a nossa compreensão sobre a influência dos antigos mestres no processo formativo 

dos entrevistados, pedimos que os professores administradores entrevistados descrevessem o 

convívio com os professores mais experientes e a contribuição efetiva destes para a sua 

formação e o quanto existe destes antigos mestres em cada um dos professores entrevistados. 

Destacamos que, ao longo das narrativas, os professores administradores foram 

relatando experiências vivenciadas com os pares, informando que, na entrada da profissão, 

usaram como modelos os seus antigos mestres. No entanto, apenas três entrevistados foram 

contundentes em suas respostas, relatando de forma clara e emocionante as influências, as 

vivências e os exemplos que até hoje seguem. A seguir, apresentamos os trechos que ilustram 

esses relatos. 

 
“Como eu sou professora da área de Marketing, acho que uma pessoa que me influenciou bastante, foi 

meu orientador de Especialização; eu fiz uma Especialização antes do Mestrado, com o professor 

Renatinho, tu deves conhecer o Renato Rodrigues Dias. Ele era professor de Marketing e era uma 

pessoa muito bem humorada, então às vezes eu me pego até hoje lembrando de histórias dele em sala 

de aula (grifo nosso), do jeito que ele se portava com os alunos, às vezes eu repito piadas que ele 

contava naquela época (grifo nosso), então eu acho que o Renatinho foi uma pessoa que me inspirou 

no meu jeito de ser em sala de aula, porque eu gostava muito das aulas dele; ele era uma pessoa leve 
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para dar aula, estava sempre de bom humor, muito tranquilo; então acho que da minha formação 

acadêmica, talvez o Renatinho tenha sido a maior influência, eu realmente admirava ele como professor 

(N8). 

 

A narrativa de N8 vem carregada de sentimentos de gratidão e de alegria, ao lembrar 

dos ensinamentos do seu professor enquanto aluna do curso de Administração, sendo 

importante trazermos a conhecimento que, mais tarde, os dois seriam colegas de profissão. 

Para fortalecer a ideia de que o professor aprende ao longo da sua vida, citamos Marcelo 

Garcia (2009) sobre a existência de três dimensões em relação às crenças sobre o processo de 

formação que são: i) experiências pessoais; ii) experiências baseadas no conhecimento formal; 

e iii) experiência escolar e de sala de aula, esta última representando todo o conhecimento e as 

vivências do professor desde de sua época como aluno. 

Prosseguimos com a transcrição de mais uma narrativa sobre a influência dos 

professores mais experientes ao longo da formação como docente.  

 
“como eu ia para a área de gestão de pessoas, tu deves ter conhecido o professor Altíssimo. Tive uma 

relação muito forte com o professor Altíssimo (grifo nosso), talvez embora as aulas dele não fossem as 

melhores, mas na extraclasse era uma relação muito próxima. A própria Lúcia também, então pessoas 

muito humanas, de tu poderes ir na casa do professor, de tu interagir com ele; o Altíssimo foi meu 

padrinho de casamento (grifo nosso), então era muito mais do que uma relação de professor e aluno, 

era uma relação quase que de amizade assim muito próxima (N5). 

 

Verificamos na fala do professor N5 que as relações pessoais vivenciadas pelos 

professores, ao longo do seu processo construtivo, transpassam a barreira da convivência 

apenas no espaço de trabalho. Em muitos casos, como no excerto apresentado, as relações são 

levadas para toda a vida do professor, desenvolvendo laços/fios que duram por tempo 

indeterminado. 

Apresentamos, a seguir, outro relato identificando a influência direta dos professores 

experientes na construção da identidade dos novos docentes. 

 
“convite também na época do professor Morales para fazer parte da chefia, da vice-chefia, eu acho que 

foi muito importante porque era um professor que respeitava muito e respeito muito até hoje, que todos 

nós do departamento sempre tivemos uma grande admiração (grifo nosso), apesar de ter sigo um 

professor rígido na Graduação, professor que a gente temia, mas ele passa uma credibilidade muito 

grande” (N6). 

 

Fechamos este tópico com um relato que demonstra toda a credibilidade conquistada 

por um professor perante seus pares; esta admiração com a sua conduta e com o seu 

conhecimento torna este professor referência para os demais. Como podemos observar no 
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depoimento do professor administrador N6, muito da sua forma de agir foi influenciada por 

este docente, o qual foi seu professor no ensino superior e colega de profissão. 

Na busca por confeccionar a nossa teia, o que nos levará ao entendimento dos 

movimentos construtivos dos professores administradores em relação a sua formação, 

chegamos agora em nosso tópico de encerramento, o qual irá amarrar os conhecimentos 

adquiridos ao longo do nosso estudo. Concebemos este tópico como sendo o nosso núcleo 

principal, ou seja, o problema que nos propomos a desvendar ao longo desta jornada que é 

compreender como o professor Administrador articula os saberes específicos da 

Administração com os saberes na/da docência, o qual passamos a apresentar. 

6.6 RELIGAÇÃO DOS SABERES E ARTICULAÇÃO ENTRE SABERES ESPECÍFICOS 

DA ADMINISTRAÇÃO E DA DOCÊNCIA 

Neste interim, chegamos ao ponto de convergência desta tese, onde vamos tecer 

possibilidades de respostas a nossa questão principal, articulando os conceitos apresentados 

sobre a religação dos saberes e os saberes na/da docência com os excertos retirados das 

entrevistas dos professores administradores. Buscaremos dar sentido a todo o conhecimento 

produzido até aqui, para traduzirmos a compreensão dos professores administradores em 

relação aos saberes específicos da administração e da educação e como estes professores 

articulam estes saberes na docência. 

Edgar Morin (2012) entende que os saberes estão sendo produzidos de forma 

fragmentada, uma vez que a academia os separa em disciplinas, quando estes saberes 

deveriam estar sendo trabalhos de forma integrada. Para o autor, a realidade hoje se torna cada 

vez mais complexa, somente podendo ser analisada através de uma abordagem 

transdisciplinar. 

O autor (MORIN, 2002) também trabalha a ideia do conhecimento adquirido ao longo 

da jornada, devendo agregar os saberes que hoje estão fragmentados. Conforme Pimenta 

(2005), não basta ter informação para se ter conhecimento, ou seja, é preciso saber utilizar 

essa informação adequadamente na construção do conhecimento. Esta preocupação parece 

estar presente entre nossos professores administradores. 

 
“... não é fácil, eu não vejo isso como uma prática diária em sala de aula (grifo nosso), às vezes eu 

fico pensando, “mas e agora, como eu vou associar isso?”, talvez aí se perceba a necessidade de uma 

formação complementar (grifo nosso) para os profissionais, eu acredito que não só da Administração, 

mas uma preocupação com a formação complementar, para ressaltar, salientar essa importância dessa 

ligação” (N1). 
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Nesta passagem, o professor relata o quanto é difícil integrar os saberes específicos da 

administração com os saberes na/da docência. 

De acordo com Bolzan, Isaia e Maciel (2013), a formação do professor passa 

obrigatoriamente pelos saberes docentes e os fazeres na docência. Notamos no excerto que o 

professor N1 não se sente confortável com a forma que vem conduzindo as suas atividades em 

aula, o que fica evidente quando percebe a necessidade de buscar uma formação 

complementar. Ainda conforme as autoras, os saberes docentes integram as “práticas 

pedagógicas”, ou seja, além de saber o conteúdo é necessário saber ensiná-lo. 

Continuamos na apresentação dos excertos retirados dos depoimentos dos professores.  

 
“... não sei. Como o curso te prepara só para o bacharelado, tu aprendes todo o corpo dos 

conhecimentos técnicos da profissão (grifo nosso), aí tu fazes Mestrado e continuas no corpo de 

conhecimento acadêmico, mas técnico, doutorado a mesma coisa, quando tu vais para a sala de aula tu 

tentas não apenas parecer que estás lendo um livro... porque isso fica muito claro para os alunos, você 

dizer exatamente aquilo de uma forma mais técnica possível como está lá, eles leem o livro e está 

resolvido” (N2). 

 

Neste fragmento, aparece a necessidade contundente em relação às religações e às 

articulações dos saberes do professor administrador com os saberes na/da docência. Fica-nos 

clara a compreensão, já evidenciada na literatura corrente, de que o que colabora para esta 

realidade é o fato de que a grande maioria dos docentes que atuam no ensino superior não 

possui formação pedagógica, pois seus cursos de origem não oferecem disciplinas voltadas 

para sanar esta lacuna.  

Reportando-nos a Maurice Tardif (2002) e a suas quatro tipologias de saberes docentes 

(saberes de formação profissional; saberes disciplinares; saberes curriculares; e saberes 

experiências), analisamos o depoimento do professor N1, observando a presença mais 

evidente dos saberes disciplinares, o que representa o conhecimento teórico apresentado nos 

diversos campos do conhecimento específico, fragmentado porque desarticulado de uma 

proposição pedagógica para a formação do administrador. 

Permanecemos com Tardif (2002), compreendendo que os saberes profissionais dos 

professores são múltiplos, plurais e heterogêneos, personalizados e situados, carregando as 

marcas dos seres humanos. A narrativa extraída da resposta do professor N3 traz esse 

entendimento “... eu acho que como o conhecimento hoje ele é múltiplo (grifo nosso) e as 

fronteiras são muito pequenas, todas as experiências de alguma maneira contribuem (grifo 

nosso)”, representando a percepção do autor, uma vez que o docente relata em seu 

depoimento as diferenças „facetas‟ do conhecimento docente e as vivências que contribuem 

para a formação desse saber. Seguimos ao próximo relato. 
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“... todo o curso de Administração, ou deveria te preparar para fazer apresentação de trabalhos 

para empresários (grifo nosso); tu tens que vender as tuas ideias, isso pelo menos teoricamente todo o 

curso tem que fazer. Então, se tu não souberes falar e se comunicar tu estás fora; se tu não conseguires 

te sensibilizar, tu estás fora. Então, se tu tens essa formação, de fato, o cara quando passa a ser 

professor pode levar isso, claro, de novo são diferentes níveis (grifo nosso)...” (N4). 

 

No entendimento do professor N4, o curso de administração prepara o aluno para 

enfrentar situações que necessitam um grau de desenvoltura compatível com aquele exigido 

do professor durante a realização de suas atividades. Também, ao longo da formação do 

administrador, algumas disciplinas procuram desenvolver no discente três aspectos que os 

teóricos da administração entendem ser importante para se obter sucesso, os quais são: 

“Conhecimento, Habilidade e Atitudes”, tal trilogia é denominada na Administração pela sigla 

C.H.A. 

Prosseguimos, destacando a narrativa do professor N5, “... eu nunca tinha pensado 

dessa forma, mas em alguns momentos sim (grifo nosso), em outros nem tanto. Por exemplo, 

eu tenho que, pegando os nossos conhecimentos de marketing (grifo nosso), a minha aula é 

um produto, eu tenho que “vender” esse produto, é muito complexa a relação do ensino e 

aprendizagem”. Novamente, percebemos no depoimento do professor, que os conhecimentos 

específicos da administração preponderam no dia-a-dia da prática docente, pois o professor 

em questão utiliza seus conhecimentos das disciplinas e matérias como ferramenta para 

melhorar sua prática de ensino. 

No entendimento de Pimenta (2005), os professores apresentam o chamado “saber da 

experiência”, na narrativa a seguir apresentamos trechos que corroboram o entendimento do 

autor. 

 
“... Mas o que eu vejo, assim, que a constituição docente minha foi muito mais forjada ao longo desses 

anos por essa formação que eu fui procurando de congressos, de eventos, do curso de formação, da 

disciplina de didática (grifo nosso), do que algo que eu sempre vinha já com essa bagagem como teórica 

da formação profissional, e acho que tem uma complementariedade entre a docência e o professor 

Administrador (grifo nosso), o que é a docência? Eu vejo hoje, é muito difícil ser professor...” (N6). 

 

Os “saberes da experiência” são aqueles que os professores acumulam ao longo do seu 

dia-a-dia na profissão, com suas vivências e com as competências desenvolvidas durante sua 

trajetória construtiva. Destacamos também o entendimento do professor administrador em sua 

narrativa, o qual percebe ser necessária a complementariedade entre os saberes específicos do 

administrador, os quais são adquiridos ao longo da graduação, e os saberes específicos da/na 

docência. 
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O próximo depoimento, ao invés de apresentar o entendimento do professor em 

relação à religação dos saberes e à articulação entre os saberes específicos, apresentou-nos 

alguns questionamentos sobre a área de educação e a forma como as ciências no Brasil estão 

trabalhando de forma fragmentada, abaixo transcrevemos trechos do depoimento.  

 
“... eu vou te dizer bem francamente, eu não sou conhecedor da área da educação, mas eu diria que 

precisa de uma remodernização para ontem (grifo nosso); eu vejo isso dessa forma, assim como eu 

disse eu sou da área da Administração, eu acho que essa concepção de formar enquanto forma que 

está no mínimo do mínimo defasado (grifo nosso), ela é do tempo jurássico para te dizer bem a 

verdade, e a educação ainda trabalha muito forte em cima disso. [...] O que falta de forma direta são 

as áreas convergirem entre si e umas ajudarem as outras (grifo nosso), o que não existe, aqui no 

Brasil, então é utopia falar disso, e quando eu fui propor isso lá na área da educação eu só fui, como é 

que eu vou dizer assim, ninguém consegue nem enxergar isso...” (N7). 

 

Para analisarmos o depoimento, retornamos ao entendimento de Morin (2012), ao 

descrever em seus estudos que a fragmentação dos saberes é um dos desafios da globalidade, 

uma vez que a realidade e os elementos estão todos articulados e são interdependentes. Em 

sua narrativa, o professor, ao expressar o seu descontentamento, consegue transmitir estas 

dicotomias e a falta de convergência das diferentes áreas de conhecimento. Corroboramos, em 

parte, o entendimento do professor administrador participante, à medida que entendemos que, 

na atualidade, os professores estão se deparando com diferentes situações em sala de aula, 

exigindo do docente que o conhecimento seja plural e possa adaptar-se frequentemente para 

responder às necessidades dos alunos. Apresentamos a seguir o próximo depoimento, em que 

a aproximação entre as áreas é vista pelo docente a partir do viés da didática do ensino 

superior, a qual, em sua visão, se aproxima da essência da Administração. 

 
“... Eu acho assim, que a essência da Administração, que é o processo administrativo, planejado, 

organizado, liderado, controlado, ele é uma constante dentro da nossa profissão assim como docente 

(grifo nosso), da experiência como professor, porque a gente tem que estar se organizando sempre em 

função das coisas que a gente tem que fazer, eu acho que isso até é uma coisa que no nosso caso nos 

beneficia em relação a outras carreiras, outros docentes, outros professores que não tem essa formação... 

(grifo nosso)” (N8). 

 

Esse excerto traz novamente a formação em administração, oferecendo ao profissional 

os conhecimentos básicos necessários para que possa, minimamente, atender às 

peculiaridades encontradas na prática docente. A partir da tipologia dos saberes necessários à 

docência, de Selma Garrido Pimenta (2000) (saberes docentes da experiência; saberes 

docentes do conhecimento; e saberes pedagógicos), notamos no excerto apresentado que o 

professor administrador traz uma referência formativa da sua área que lhe permite uma 

desenvoltura mais eficaz em sala de aula, cruzando informações teóricas com os exemplos 
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práticos. No entanto, devemos estar atentos ao fato de que mesmo os professores formados 

em licenciaturas precisam desenvolver pedagogias universitárias para responder aos desafios 

de ensinar e aprender na Educação Superior (MACIEL, 2000). Isso nos permite inferir que ser 

administrador não exime o professor de ir ao encontro da Educação, sendo esta uma área a ser 

por ele apropriada, desenvolvendo uma pedagogia da Administração. 

O depoimento a seguir descreve a busca do professor por novas interlocuções com os 

alunos, oferecendo condições para as interpretações e inter-relações com a realidade existente. 

Nesse sentido, os saberes propagados por Tardif (2000; 2002) e Pimenta (2005), os quais são 

desenvolvidos pelos professores no transcurso de sua formação, auxiliam e oferecem o 

suporte necessário para que o docente tenha sucesso em sua proposta educacional perante os 

seus alunos.  

 
“... Existe uma ciência da Administração que tu aprendes, vamos dizer assim, que tu estudas e que, por 

exemplo, na parte acadêmica tu vais a fundo naquela ciência ali, e eu vejo assim, como que o professor 

Administrador, e isso foi uma coisa que eu sempre tentei fazer com os meus alunos de Graduação, 

que eles transpusessem aquele conceito para uma transformação na vida prática (grifo nosso) [...] 

essa questão da docência, como se constitui isso, eu tenho um privilegio porque eu tive duas 

formações que me deram essa base, então quando eu me tornei docente de Administração eu já 

era docente (grifo nosso)” (N9). 

 

Completamos nossa análise deste excerto com Bolzan (2006), ao discorrer sobre o 

saber e saber fazer, em que os saberes teórico e conceitual são desenvolvidos ao longo da sua 

trajetória. No entanto, também são oriundos dos conhecimentos já existentes e na sua 

capacidade de redesenhar esses conhecimentos. Isso corrobora o trecho final do depoimento 

apresentado, pois o professor N9, antes de entrar na docência no curso de administração, já 

era docente, sendo que todo o conhecimento pedagógico utilizado foi oriundo de suas 

experiências anteriores. 

Em busca de tecer a nossa teia do conhecimento a respeito da formação do professor 

administrador, assim como de entender como este professor processa a religação dos saberes 

específicos da administração com os saberes da/na docência e como articula estes 

conhecimentos, realizamos dez entrevistas narrativas, com mais de 20 horas de gravação. 

Essas interlocuções possibilitaram-nos uma imersão no contexto profissional do professor 

administrador, sendo produzidas as narrativas e os biogramas, permitindo aos professores 

novamente analisar o dito e, caso tivessem interesse, acrescentar ou retirar conteúdos 

narrados. Todo este material foi analisado e transcrito, produzindo os trechos analisados. 

Apresentamos, a seguir, o último excerto das entrevistas narrativas, encaminhando-nos à 

conclusão desta análise.  
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“... eu sempre gostei da docência, então para você ser professor, além de uma formação, eu tenho uma 

formação pedagógica razoável (grifo nosso), eu acho que não é só o que define a formação pedagógica, 

quer dizer, as metodologias; eu acho que são instrumentos que te auxiliam, mas teríamos a experiência, 

o consenso (grifo nosso); você se sentir professor e se sentir responsável, porque se sentir professor é se 

sentir responsável pela educação, pela transformação...” (N10). 

 

Neste último excerto reflexivo, compreendemos que, para o professor administrador 

N10, é mais relevante entender e dominar o conteúdo, tendo a experiência do “consenso” em 

sala de aula, do que necessariamente desenvolver habilidades pedagógicas. No entanto, este 

mesmo professor considera que, ao longo dos anos, o administrador que opta pela carreira 

docente, acaba por compreender os movimentos necessários para uma docência de qualidade 

e que possibilita ao aluno um conhecimento mais profundo da disciplina estudada.  

Concordamos que o conhecimento por si só é vazio, sendo necessário que todos os 

saberes docentes sejam articulados, para que este conhecimento tenha validade para a vida do 

aluno, sendo útil e percebido como tal. O nosso núcleo conceitual, perpassando todos os 

eixos, a religação dos saberes entre as ciências administrativas e da educação, permitiu-nos 

tomar consciência do fato de que a formação inicial não nos delegou apenas uma profissão, 

mas também um modo empírico de aprender e, consequentemente, de ensinar. Salvo os 

méritos dos bons exemplos de docência vivenciados nesse tempo estudantil, além da 

[re]significação das memórias docentes, parece-nos imprescindível a busca por 

(auto)formação, gerada na vontade do administrador compreender-se “professor de 

administração”, educador.  
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A temática desenvolvida nesta tese, torna-se inédita a partir do momento em que não 

identificamos, ao longo do estudo do “estado da arte”, trabalhos com o mesmo 

direcionamento teórico e metodológico aqui proposto. Observamos, naquele levantamento, a 

ausência de abordagem da (auto)-formação protagonizada pelo professor administrador e 

imbricada com/no desenvolvimento profissional docente. À medida que avançamos na 

pesquisa do “estado da arte”, identificamos alguns estudos que trabalharam o tema “saberes e 

fazeres na/da docência”, no entanto, novamente percebemos não condizer com a nossa busca, 

uma vez que estes estudos não tinham uma relação específica com o nosso núcleo central de 

pesquisa, qual seja, a “religação dos saberes e articulação entre os saberes específicos da 

administração e da docência”. Os estudos correntes nos repositórios pesquisados não abordam 

a temática sob essa perspectiva, trazendo-nos o desafio de percorrer caminhos ainda inéditos 

no âmbito da formação, saberes e desenvolvimento profissional do professor administrador. 

Isto confirmou a assertividade da nossa opção pela pesquisa (auto)-biográfica, a partir das 

narrativas de si, ouvindo atentamente o professor administrador contar a sua história, 

retomando o seu percurso (auto)-formativo e a sua trajetória de desenvolvimento profissional 

para [re]significá-los. 

Destacamos o interesse do autor pelo tema, uma vez que, ao longo da confecção “Teia 

de Vida”, ele explicita que questiona a sua formação como professor, pois é ciente de que seu 

curso de origem não prepara professores; e de que os Administradores precisam aprender a 

ensinar enquanto se formam docentes e enquanto formam novos profissionais da 

Administração. Soma-se a este sentimento, a ausência de estudos sobre “como ocorre a 

(auto)formação no desenvolvimento profissional docente” e como isto se dá em contextos de 

interlocução de saberes entre especificidades, das Ciências Administrativas e da Educação. 

Este entendimento prévio, desde o início da pesquisa, conduziu-nos avidamente na construção 

dos caminhos do entendimento e do conhecimento, também para o autor, (auto)formação no 

desenvolvimento profissional docente, perscrutando as especificidades da Educação no 

percurso do Doutorado, que ora chega a termo. 

A teia conceitual buscou inspiração em Fritjof Capra e Edgar Morin, sendo que Capra 

(1997) conceitua a “Teia da Vida” e Morin (2002) o pensamento sistêmico e a religação dos 

saberes, entendendo que todas as partes estão conectadas e que o conhecimento é abrangente, 

multidimensional, contextualizado e multi/inter/transdisciplinar. Buscamos em Morin (2002; 

2011; 2012; 2013; 2014) e em Pimenta (1997; 2005) o entendimento necessário para 
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abordarmos o tema “Religação dos Saberes”, onde entendemos que o conhecimento, para ser 

compreendido, precisa ter um propósito, precisa ser útil para as pessoas, para a sociedade e 

para o Estado. Para compreendermos sobre a formação permanente na docência universitária, 

fomos beber nas teorias desenvolvidas por Isaia e Bolzan (2006; 2008), Maciel (2000; 2009a; 

2009b; 2009c), Isaia (2003; 2006a), Marcelo Garcia (2009), António Nóvoa (2007), Zabalza 

(2000; 2004), Bolzan, Isaia e Maciel (2012; 2013), Behrens (2006; 2007) e Masetto (2005). 

Seguindo na confecção da teia conceitual desta tese, aprofundamo-nos no conceito de 

(auto)-formação e experiência de si, através dos autores Bolivar (2002) Josso (2002; 2004; 

2012), Gaston Pineau (1998), Chené (1988), Nóvoa e Finger (1998) Larrosa (2002; 2014), 

Nóvoa (1992a; 2009). Para alcançarmos o entendimento sobre o desenvolvimento profissional 

docente, embrenhamo-nos nos conceitos de Carlos Marcelo (2009), Maciel, Isaia e Bolzan 

(2012), Rudduck (1991), Maciel (2009; 2011; 2013), Isaia (2003; 2004; 2007), Bolzan (2002; 

2004; 2006a; 2012) e finalizamos nossa jornada em busca da teia conceitual, penetrando nos 

conceitos lapidados sobre os saberes na/da docência desenvolvidos por Tardif (2000; 2002; 

2014), Bolzan, Isaia e Maciel (2013), Shulman (1986; 1987; 2005), Bolzan (2006a), Pimenta 

(1997; 2000; 2005). 

Esclarecidos os pontos iniciais que sustentam teoricamente esta tese, retomamos a 

nossa teia metodológica, iniciada na revisão sistêmica de literatura, a qual vem permeando o 

nosso tecer durante o trajeto construtivo desta tese. Seguimos com uma análise documental, 

com o objetivo de extrair informações necessárias para a caracterização da IFES e do curso, 

dos planos e políticas institucionais à seleção dos professores. O próximo movimento 

metodológico foi a elaboração e o envio de questionário com questões fechadas e abertas no 

aplicativo Google Forms, integrante do pacote Google Drive, como procedimento para um 

estudo exploratório.  

O estudo exploratório foi prévio às entrevistas narrativas, e permitiu-nos desenhar o 

perfil do professor administrador atuante no curso de graduação em administração, 

Bacharelado, quanto às características gerais dos docentes; às motivações para o 

desenvolvimento profissional docente; a trajetória docente; e aos saberes na/da docência. 

Enviamos o formulário por e-mail para os professores do Curso de Administração, sendo que, 

dos 34 docentes do curso, 11 docentes concordaram, em uma amostra de 32,35% do total de 

docentes do curso. No entanto, validamos 08 questionários, de professores com formação 

inicial em Administração e efetivos no quadro da UFSM.  

Considerando os 08 questionários validados, 75% dos professores são do sexo 

feminino e a grande maioria, 62,5%, se encontra, em média, na faixa etária dos 40 anos. 
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Todos os professores possuem doutorado e 90% deles atuam na graduação e pós-graduação, 

destacando-se um professor que optou por trabalhar apenas com a graduação. Utilizando os 

critérios estabelecidos por Isaia e Bolzan (2008) sobre “gerações pedagógicas”, identificamos 

que 50% dos professores estão em início de carreira e 50% estão no período intermediário da 

carreira. Destacamos também que três sujeitos iniciaram suas atividades na docência de forma 

direta na Universidade, ou seja, não possuíam nenhuma experiência prévia como professores; 

por outro lado, um dos sujeitos entrou na Universidade após 16 anos de experiência na 

atividade docente. Um dos pontos importantes e que foi ponto de pergunta nos questionários 

diz respeito à “formação pedagógica”, em que somente um (1) professor afirmou ter realizado 

um curso de formação de professores, representando 12,5% do grupo de respondentes. Este 

resultado afere a literatura estudada, sendo que a grande maioria dos professores que atuam na 

docência superior não possui formação pedagógica, mas uma formação inicial na área 

específica dos seus cursos de graduação. Tampouco a pós-graduação supre essa lacuna. 

Consideramos importante analisar as motivações iniciais para o desenvolvimento 

pessoal/profissional. Assim, 40% dos professores relataram “a busca de ideal ou tendência 

vocacional”, 30% “busca de estabilidade profissional” e 10% “oportunidade de emprego”; 

20% atribuem as suas motivações iniciais a outros motivos, não citados. Constatamos ainda 

que 50% dos 08 respondentes afirmaram que, durante a sua graduação, planejaram 

tornarem-se professores, o que, de certo modo, leva-nos a crer em um planejamento para a 

carreira docente universitária, porém sem revelar uma preocupação prévia em apreender 

“como se ensina Administração”. A descrição de um professor administrador foi que “[...] 

desde a adolescência eu já tinha forte inclinação para a docência...”, o que reforça a ideia de 

que ser professor Administrador não é um acaso.  

Sobre a pós-graduação, 70% dos sujeitos afirmaram que já estavam na docência 

quando ingressaram no curso de pós-graduação. Também percebemos que “o fato de ser 

docente na educação superior” contribuiu para a decisão de cursar mestrado e doutorado e que 

as principais influências foram a necessidade de qualificação profissional, a melhoria da 

carreira e a influência dos pares. O processo formativo e, por consequência, o 

desenvolvimento pessoal/profissional parece ser influenciado pelo meio, sendo que as 

motivações estão muito próximas da realidade vivenciada pelo docente no seu dia-a-dia. 

Portanto, no plano institucional, políticas e ações efetivas poderão contribuir para que tais 

motivações sejam levadas a termo.  

Também abordamos a necessidade de formação e de desenvolvimento profissional 

permanente, sendo que todos os sujeitos concordaram ser algo necessário. Nesse sentido, ao 
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questionarmos sobre como entendem a necessidade permanente de formação e 

desenvolvimento profissional, notamos, nos depoimentos apresentados, que os professores 

entrevistados vêm realizando movimentos autônomos nessa direção, sendo que as ações por 

eles realizadas podem ser entendidas como ações (auto-)formativas, na direção do que Nóvoa 

(2007) entende como formação permanente um processo integrado e articulado à docência e 

às situações concretas vivenciadas. 

Ao colocarmos em foco a “trajetória profissional”, sendo esta compreendida como os 

ciclos de vida profissional de professores do ensino superior, abordamos aspectos 

relacionados à autorrealização profissional, todos os oito professores responderam 

considerarem-se autorrealizados profissionalmente. Ao responderem sobre o que tem sido 

mais significativo ao longo de trajetória docente, observamos nas respostas dos professores 

administradores que as experiências mais significativas referem-se aos relacionamentos com 

os alunos, com os pares e em relação às atividades profissionais ligadas ao ensino, à pesquisa 

e à extensão.  

Corroboramos Larrosa (2002) e Josso (2012) sobre os professores constituírem-se a 

partir de suas experiências, positivas ou negativas, eventos que atuam no aprendizado de ser 

professor/a. Ao serem indagados, ainda no questionário, sobre momentos traumáticos ao 

longo da trajetória, os professores referem-se aos enfrentamentos de situações críticas durante 

toda a sua trajetória, sendo que estas questões estão relacionadas principalmente com os pares, 

passando pelas incertezas da profissão. São ocasiões que, ao serem enfrentadas, desenvolvem 

processos de resiliência, aspecto este que viria a ser abordado nas narrativas docentes.  

O bloco seguinte de questões buscou identificar os saberes e a prática docente, sendo a 

primeira questão como o professor, a partir de suas experiências, realiza a interligação dos 

saberes da Administração e da Educação na prática docente. Percebemos que os professores 

administradores buscam na troca de experiências, nos conceitos e nas práticas administrativas 

aprendidas desenvolver metodologias que atendam às necessidades e expectativas do aluno. 

Também verificamos que, em algumas situações, são utilizadas pelos professores, ferramentas 

e técnicas administrativas, auxiliando no planejamento das suas aulas. Evidenciamos que 

existe um distanciamento entre o professor administrador e os saberes pedagógicos, pois as 

situações-problemas inerentes à sala de aula são “administradas” com ferramentas de gestão, 

não que estas não possam ser “religadas”, em um contexto de ensino-aprendizagem, aos 

saberes da docência.  

A próxima questão buscou identificar qual a influência que a formação inicial em 

Administração exerce na prática docente. O conjunto dos professores respondeu que os 
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saberes específicos da ciência administrativa influenciam os seus saberes na/da docência, os 

quais podem ter em seus traços aspectos mais voltados para a eficiência e eficácia 

administrativa, do que o esperado pela cultura pedagógica. Novamente, os saberes da 

docência parecem ser compreendidos no bojo dos saberes das Ciências da Administração, 

indiferenciadamente, embora também pareça não existir o desconhecimento de que existam 

outros saberes. Ao extremo, isto pode levar a docência em administração a tornar-se 

autorreferente, aumentando a sua distância com a Educação e inviabilizando a religação dos 

saberes entre as Ciências da Administração e da Educação. Para isto ser possível, é preciso 

que os saberes dialoguem, buscando pontos de recorrência e aberturas ao novo, ao 

predispor-se ao compartilhamento de saberes. 

Aprofundando o perfil dos professores administradores atuantes no contexto estudado, 

questionamos sobre as experiências pedagógicas e como estas auxiliam o professor a perceber 

quais são os saberes docentes necessários na Educação Superior. Considerando este item, 

percebemos uma pluralidade de entendimentos, sendo que alguns professores compreendem 

quais os saberes necessários para o desenvolvimento das suas atividades docentes e que estes 

são diferentes de atividades ligadas à Administração como profissão. Ao buscarmos entender 

em que medida o professor, no dia-a-dia, sente a necessidade dos saberes da docência, 

identificamos uma atitude crítico-reflexiva nas respostas dos professores administradores, ao 

considerarem importante a busca dos saberes educacionais necessários para o pleno 

desenrolar de suas atividades profissionais. 

Ainda por meio do questionário, perguntamos qual a percepção dos professores quanto 

às especificidades dos saberes e à construção de uma pedagogia universitária na área de 

Administração. Para os professores respondentes existe essa necessidade premente de 

desenvolver uma pedagogia voltada para o ensino das ciências administrativas, respeitando as 

especificidades da área e realizando a religação com os saberes da educação, buscando 

identificar nestes saberes quais são as possibilidades e os pontos possíveis de convergência 

entre os saberes específicos de cada área. 

As informações oriundas do questionário exploratório auxiliaram no esboço de um 

perfil dos atuais professores administradores, grupo em que predominam professores que se 

encontram na docência entre 5 e 15 anos, portanto, em uma fase intermediária, entre o início e 

o final da carreira. Isto nos deixou otimistas, pois, pretensamente, se encontram em uma 

geração pedagógica cuja professoralidade imprime-lhes autoconfiança e autonomia. Temos 

aqui muitos mentores para acolherem e acompanharem os professores principiantes em uma 

rede de solidariedade profissional (MACIEL, 2009a; 2009b; MACIEL; ISAIA; BOLZAN, 
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2012). Esse perfil, sem pretender ser definitivo, seria complementado com as narrativas 

docentes.  

O movimento metodológico empreendido nas entrevistas narrativas representou o 

aprofundamento de muitos aspectos abordados pelos professores administradores no 

questionário, consolidados nos biogramas, quase inalterados pelos mesmos, demonstrando 

que a escuta atenta traduziu o processo mnemônico e reflexivo empreendido por nossos 

sujeitos na sua memória individual, como estes vivenciam e [re]significam as suas 

experiências na trajetória docente.  

Como recorte longitudinal, seguindo os critérios propostos por Isaia e Bolzan (2008) e 

considerando o total de 24 professores Administradores vinculados ao curso de 

Administração da UFSM, chegamos ao seguinte grupo de entrevistados: 02 professores em 

início de carreira (PAI); 04 professores em nível intermediário de carreira (PAT); 

02 professores em final de carreira (PAF) e 02 professores recém-aposentados (PA). Estes 

representam 41, 66 % da totalidade de professores Administradores vinculados ao curso de 

Administração da UFSM, portanto uma parcela significativa e representativa por ser uma 

amostra estratificada. 

As entrevistas narrativas foram pontuadas pelos eixos conceituais e pelos tópicos-guia, 

os quais foram balizando a apresentação e a análise dos resultados e, a seguir, balizam nossas 

considerações acerca das narrativas docentes. O primeiro eixo conceitual apresentou os 

fatores motivacionais iniciais e intrínsecos ao desenvolvimento profissional docente, sendo os 

tópicos-guias: o que motivou o Administrador a optar pela carreira docente e a permanecer 

nela e, o que mobiliza o professor Administrador no desenvolvimento profissional docente.  

Os professores administradores elencaram como fatores motivacionais para a entrada 

na carreira docente: estabilidade na carreira, vantagem financeira, desenvolvimento pessoal e 

econômico. Também descobrimos que os fatores mobilizadores para a permanência na 

carreira, destacados pelos professores administradores, são os mais variados possíveis, mas 

sempre carregados de sentimentos profundos a respeito do ser professor; entre estes 

sentimentos salientamos a possibilidade de mudar de vida, de desenvolver relações 

interpessoais e de fazer a diferença na vida das pessoas. O desenvolvimento profissional 

docente foi apresentado como a busca por permanente atualização profissional na área 

específica, não excluindo, em alguns casos, a leitura de artigos educacionais. A centração na 

área específica não representa um dado novo, embora predominante no início da carreira. Nos 

anos posteriores, o professor administrador vai abarcando novas vivências e interlocuções, no 

entanto, vai construindo uma conduta docente que o coloca no intermédio entre administrador 
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e professor, o que nos leva a vislumbrar uma possibilidade de aproximação, para que o 

amálgama docente ocorra, constituindo os saberes da docência na Administração, na nossa 

compreensão, um caminho para uma pedagogia específica da área. 

O segundo eixo conceitual diz respeito às experiências significativas na constituição 

do professor administrador, sendo tópicos-guias as experiências ao longo da docência e as 

experiências na relação com os pares, os alunos e a instituição. Primeiramente, procuramos 

identificar as experiências em relação ao ensino, à pesquisa, à extensão e à gestão.  

Quanto às experiências em relação ao ensino, identificamos nas narrativas docentes 

forte elo entre professor e aluno, refletindo um momento específico vivenciado na instituição, 

a qual, em um dado momento, priorizara o ensino em relação à pesquisa e à extensão. Na 

atualidade, a maioria dos professores administradores atua na pós-graduação, portanto, 

também na pesquisa.  

As experiências relacionadas à pesquisa, representam uma nova possibilidade para o 

professor, de uma nova prática no “ser docente”, uma vez que, a pesquisa agrega novos 

conhecimentos para o professor administrador. Também possibilita um novo tipo de relação, 

voltada à construção do conhecimento científico e onde os papéis de orientador e orientando 

reconfiguram entre professor e aluno. 

Por sua vez, os relatos sobre a extensão concentraram-se nos professores em final de 

carreira e recém-aposentados, onde a experiência mais significativa é a troca de experiências e 

informações entre a academia e a sociedade. Seria natural que a extensão fosse articulada com 

o ensino e a pesquisa, não somente pela indissolubilidade preconizada nos documentos 

institucionais, como pela natureza da área, diretamente ligada à vida ativa da sociedade. No 

entanto, podemos inferir que, ao optarem pela carreira acadêmica, os professores 

administradores em fase inicial e intermediária da carreira, tendam a afastar-se do mundo do 

trabalho como prática cotidiana da profissão. 

As experiências de gestão foram relatadas por uma parcela pequena dos entrevistados, 

embora considerem que a principal contribuição concentra-se no aprendizado colaborativo do 

fazer administrativo em uma instituição de ensino. Este nos parece mais um campo de práxis 

do administrador na Universidade, uma vez que a sua atuação na gestão é uma oportunidade 

de colocar em prática o seu conhecimento aprofundado de Administração. 

Durante as entrevistas e, posteriormente, nas fases da análise textual discursiva, 

reconhecemos a existência de relações positivas que contribuem de maneira singular no 

processo formativo do professor, pois possibilitam aos mesmos conviver com modos próprios 

do ser/fazer-se docente. No entanto, identificamos também experiências negativas, 
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principalmente na relação entre os pares, onde parecem existir competições e situações que 

ferem a ética das relações interpessoais. Não percebemos estratégias desenvolvidas neste 

sentido, embora seja de se pressupor que esta área detém conhecimentos sobre gestão de 

conflitos e desenvolvimento das relações humanas no trabalho, os quais se agregariam aos 

saberes na/da docência. 

O terceiro eixo conceitual trata da formação permanente na docência universitária e 

dos movimentos construtivos da docência, sendo tópicos-guias as atividades de formação 

permanente e os movimentos construtivos da docência. Escutamos narrativas que mostram a 

preocupação do professor administrador com as questões da formação. Ao mesmo tempo, 

percebemos contradições, uma vez que os mesmos professores consideram complicado buscar 

essa formação permanente. Por outro lado, existe a compreensão, por parte de um professor, 

de que não cabe à instituição oferecer formação permanente, pois em seu entendimento estes 

movimentos devem ser realizados pelo próprio docente. Este professor mostrou-se consciente 

de que a formação permanente é, antes de tudo, (auto-)formação. 

Sobre as experiências prévias à docência, os professores administradores trazem como 

conhecimento suas experiências como aluno de graduação e/ou fora do universo acadêmico. 

Em relação à carreira, observamos a marca forte da pós-graduação em relação ao maior 

comprometimento do professor com a carreira. Na realidade, a maioria dos entrevistados 

entrou de forma intempestiva na profissão docente, ou seja, não houve por parte deles um 

preparo para exercer o cargo de professor. Outro ponto considerado importante em nossa 

análise, foi a Professoralidade, onde a totalidade dos entrevistados parece compreender o seu 

papel e a sua importância para os alunos, considerando-se mais professores do que 

administradores. 

O quarto eixo conceitual concentra-se na (auto)-formação e experiência de si, tendo 

como tópicos-guias os momentos importantes ao longo da carreira, experiência em especial ao 

longo da carreira e os incidentes críticos e fatores de resiliência docente. Em relação aos 

incidentes críticos e fatores de resiliência, identificamos que a reflexão permitiu aos 

professores [re]viver episódios acontecidos ao longo da sua trajetória e [re]ligar eventos da 

sua vida profissional. Novamente, identificamos que os principais fatores críticos que exigem 

de resiliência dizem respeito à convivência com os pares. Isto ratifica os aspectos levantados e 

analisados no segundo eixo conceitual, quanto à gestão dos fatores que dificultam a 

convivência no curso, o que envolve professores, estudantes e técnicos, ou seja, o coletivo. 

Sobre a (auto)-formação, os professores administradores a compreendem como a ação 

constante de aprendizado e de troca de experiências entre os atores envolvidos no processo de 
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ensino-aprendizagem; e a constatação entre os professores administradores de um maior 

envolvimento e busca por ações de (auto)-formação. Em relação à experiência de si, parece 

que os professores administradores possuem uma entrega em relação à profissão, sendo que 

esta traz sentimentos próprios sobre o ser docente. Nossa compreensão é de que o exercício da 

docência, para estes professores, é um constante processo de transformação individual, 

influenciada pelos antigos mestres, os quais representam o alicerce inicial para o docente 

desenvolver os movimentos formativos necessários para alcançar os resultados prospectados. 

Neste aspecto, a influência dos antigos mestres é valorizada e cercada de gratidão pelos 

professores administradores, corroborando Nóvoa (2009), quanto à formação docente ocorrer 

dentro da profissão, tendo o professor como protagonista. Assim, consideramos que as 

experiências vivenciadas e a influência dos antigos mestres, como referências ou mentores, 

constituem a (auto)-formação docente deste grupo significativo e representativo de 

professores administradores. 

O núcleo conceitual, referente à religação dos saberes e articulação entre os saberes 

específicos da administração e da docência, teve como tópico-guia a compreensão do 

professor administrador quanto aos saberes; o que o constitui docente em um Curso de 

Bacharelado em Administração. Reconhecemos, neste momento das entrevistas e ao longo 

delas, que os professores administradores entendem o quanto é difícil integrar os saberes 

específicos da administração com os saberes na/da docência; percebemos, de forma mais 

evidente, a constituição de saberes disciplinares, ao invés dos saberes pedagógicos. O 

pedagógico parece representar uma quimera, ou seja, um discurso incoerente com a realidade 

da docência na Administração. Não parece existir a ideia de si mesmo, de professor 

administrador, como pedagogo, ou seja, um dos protagonistas de uma pedagogia universitária 

construída pela área específica na religação dos saberes. No entanto, as experiências de si, 

narradas com entusiasmo, apontam para isso, um professor administrador que planejou ser 

docente e para o qual, a pedagogia universitária deveria se apresentar na base da profissão 

docente, como apropriação inerente. O aprofundamento dessa análise remete-nos ao conceito 

de pedagogia universitária como campo de aprendizagem da docência, envolvendo a 

apropriação de conhecimentos, de saberes e de fazeres próprios do magistério superior, 

vinculados à realidade concreta da atividade de ser professor em diversas áreas de atuação 

profissional e em seus respectivos domínios (ISAIA, 2006a, 2007). 

Por outro lado, existe uma complementariedade entre os saberes específicos do 

administrador, os quais são adquiridos ao longo da graduação, e os saberes específicos da/na 

docência, o que permite ao professor administrador ter uma desenvoltura mais eficaz em sala 
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de aula, cruzando informações teóricas com os exemplos práticos. Talvez isto significasse que 

“ser aluno” é uma experiência prévia de “ser professor”. No entanto, as narrativas esclarecem 

que, apesar de dominar o conteúdo e ter experiência em sala de aula, é necessário desenvolver 

conhecimentos pedagógicos e compreender os movimentos necessários para uma docência de 

qualidade que acesse ao aluno uma formação mais sólida. 

Em relação aos objetivos específicos estabelecidos para esta tese, apresentamos as 

seguintes considerações: 

 

a) em relação aos fatores motivacionais que conduziram o profissional de 

Administração a ingressar e permanecer na carreira docente, os professores administradores 

identificam como fatores motivacionais para a entrada na carreira docente e para os momentos 

significativos ao longo de sua trajetória de vida, a busca por um ideal ou tendência 

vocacional; a estabilidade profissional; a oportunidade de emprego; também como fatores 

significativos para permanecer na carreira foram considerados: a estabilidade, as vantagens 

financeiras e o desenvolvimento pessoal e econômico; 

b) sobre as experiências que foram/vêm sendo significativas para constituir o professor 

administrador e como estas se relacionam com os saberes da docência, compreendemos que 

as experiências vivenciadas e narradas pelos professores descrevem que todos os movimentos 

construtivos promovidos pelo professor, ao longo da sua carreira, colaboram para constituir-se 

professor administrador, sendo que, o movimento relacionado à experiência junto à pós-

graduação oferece subsídios para o professor moldar uma nova prática no “ser docente”. 

Outro fator destacado, diz respeito às experiências de si e à influência de antigos mestres que 

colaboram para uma melhor compreensão do significado da docência, e, por consequência, 

para um melhor entendimento dos saberes da docência. No entanto, fica evidente que os 

professores administradores, em sua grande maioria, possuem a compreensão da importância 

dos saberes pedagógicos, porém, não o possuem desenvolvido, impedindo maior 

aproveitamento das atividades em sala de aula;  

c) em relação a como o professor administrador incrementa o seu desenvolvimento 

profissional na articulação entre os saberes específicos da Administração e os saberes da 

docência, verificamos que alguns professores realizam movimentos construtivos e que estes 

são considerados ações formativas; também verificamos que a maioria dos professores 

administradores entende ser necessários os movimentos (auto)-formativos. No entanto, 

percebemos uma contradição, uma vez que, os professores consideram uma situação 

complicada buscar tal formação. Por sua vez, percebem uma complementariedade entre os 
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saberes docentes e os saberes da docência, ficando evidente que, apesar do professor 

administrador dominar o conteúdo, é necessário que desenvolva habilidades pedagógicas que 

facilitem e colaborem para a aprendizagem dos alunos, ou seja, indicando a religação entre os 

saberes específicos da Administração e os saberes na/da docência.  

Por fim, respondendo à questão central desta tese, compreendemos que: 

 

 o professor administrador do Curso de Administração da UFSM é um profissional 

que se constitui à medida que forma seus alunos, ou seja, se forma [(auto)-forma] 

enquanto forma. Nesse sentido, percebemos que alguns professores buscam 

qualificação pedagógica em ações pontuais que visam sanar questões relacionadas 

com o conteúdo ensinado, assim como, resolver problemas rotineiros da docência; 

 não existe uma pedagogia universitária própria para o ensino de administração; 

 os saberes concentram-se, em sua totalidade, nas especificidades do conhecimento 

da ciência administrativa, existindo uma lacuna em relação aos saberes específicos 

na/da docência; 

 a interlocução dos saberes inexiste e, talvez, isto derive das barreiras interpessoais, 

demarcadas no questionário e nas entrevistas narrativas. 

 

É necessário avançarmos em busca da religação dos saberes específicos da 

administração e dos saberes específicos da docência, não somente com este grupo de 

professores administradores, mas no campo da docência da Administração. Para tal, são 

importantes políticas de formação específicas para os bacharéis que escolhem a docência 

como profissão em algum momento do curso de graduação. Isto, concordando com Morin 

(2012), de forma clara e correta, comprovando que os saberes estão fragmentados em 

disciplinas específicas que não dialogam entre si, o que fica nítido nos resultados 

apresentados nesta tese. 

Precisamos produzir conhecimentos e saberes que tenham, acima de tudo, utilidade 

social; que sejam compreendidos pela sociedade como importantes, mantendo, dessa forma, o 

aluno interessado ao longo do processo de aprendizagem. O nosso entendimento é o mesmo 

de Morin (2011), que compreende as diferentes disciplinas como interligadas e podendo ser 

mobilizadas para convergir para a melhoria da condição humana. 

Nesta tese, propomo-nos, em certo momento, a expandir o nosso entendimento, 

buscando na interdisciplinaridade conceitos que possam validar a nossa visão do processo de 

aprendizado e de desenvolvimento profissional. Assim, apresentamos, ao final do capítulo 3, 
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uma analogia com a Figura do homem Vitruviano de Leonardo Da Vinci, por entender todos 

os movimentos realizados pelo homem em busca da perfeição, assim, como o professor na 

busca da sua melhor maneira de conduzir a sua atividade profissional como formador. 

Nesse sentido e respeitando toda a nossa discussão e análise dos principais aspectos 

levantados ao longo da construção de nossa “Teia Conceitual”, propomos, ao fim deste 

estudo, algumas ações efetivas que julgamos ser pertinentes e que devam ser desenvolvidas 

para: qualificar a formação docente, melhorar o desenvolvimento profissional docente e 

propiciar a [re]ligação dos saberes específicos existentes na ciência administrativa e na 

educação. Destacamos a seguir: 

 

Desenvolvimento de uma política departamental de acolhimento e mentoria dos 

professores ingressantes. Entendemos, a partir das análises e dos estudos realizados, ser de 

extrema importância que o curso de administração trabalhe junto aos professores 

ingressantes/novos questões relacionadas ao seu desenvolvimento profissional e à formação 

pedagógica necessária para o desenvolvimento das suas atividades. Fundamentamos nossa 

proposta em Isaia (2003; 2006a), Maciel (2000; 2009a e 2009b); Isaia e Bolzan (2006a; 2008) 

e Maciel, Isaia e Bolzan (2012) que, em seus estudos, comprovam o que constatamos, ou seja, 

que existe um despreparo dos professores universitários principalmente no início de carreira. 

As autoras vão além, pois consideram que em muitos casos o docente possui o domínio do 

conteúdo que será trabalhado em aula, porém não possui o saber pedagógico necessário para 

enfrentar uma sala de aula. O título não confere a professoralidade; é preciso percorrer o 

caminho da docência. 

 

Aprendizagem na/da docência. Considerando que, conforme as autoras supracitadas, o 

processo (auto)-formativo docente e o seu desenvolvimento profissional são imbricados e 

ocorrem dentro da instituição onde ele exerce a sua docência, seria recomendável que ali se 

promovesse a importância dos saberes pedagógicos necessários à docência. Compreendendo 

que muitos professores se espelham em docentes mais experientes, a prática da mentoria 

poderia ser utilizada no desenvolvimento deste professor. Lembramos também que, conforme 

Zabalza (2000), ser professor, nos dias atuais, é experimentar algo novo a cada momento e 

desenvolver a capacidade de se reinventar. Este processo construtivo que, em nossa proposta, 

ocorreria de forma colaborativa, tende a auxiliar o professor a entender melhor o seu papel 

dentro da instituição, também o seu papel e importância junto aos alunos e seus pares, bem 

como, irá auxiliá-lo na construção da sua identidade profissional docente. Esta construção 
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colaborativa se daria em conjunto pelos docentes do curso, podendo ter a participação, como 

interlocutores, de professores doutores especialistas neste tema. Lembramo-nos de António 

Nóvoa (2007), ao considerar importante passar a formação dos professores para dentro da 

profissão, em outras palavras, os próprios docentes construindo metodologias para sanar 

situações-problemas da sua área específica. 

Reflexão coletiva sobre o ensino de administração. Este fórum permite uma discussão 

permanente sobre as práticas, oferecendo uma construção coletiva sobre o estágio atual do 

ensino de administração e as possibilidades futuras deste ensino, impactando, desse modo, no 

perfil do aluno e do docente da instituição. Isto promoveria o debate contínuo a respeito das 

práticas docentes para o ensino de administração e, consequentemente, uma análise de como 

estabelecer uma religação coerente entre os saberes específicos e os saberes da educação. 

Bolivar (2002) corrobora ser o desenvolvimento profissional uma série de ações e processos 

voltados para aprimorar a condição do professor em relação ao ser/fazer docente. Para Josso 

(2002), uma atitude crítico-reflexiva permite ao professor compreender a sua trajetória 

docente e revalidar ou [re]significar os seus saberes. 

Incentivo à participação em eventos. Reconhecemos que a promoção e o incentivo 

para que o docente participe de ações formativas é algo salutar. Segundo Rudduck (1991), o 

professor deve manter sua curiosidade acerca da sua atividade docente, curiosidade em 

relação aos seus alunos, pois, dessa forma, irá buscar o conhecimento pertinente para sua 

qualificação. Sendo o desenvolvimento profissional docente um processo que pode ocorrer de 

forma isolada ou coletiva, também cabe à “escola” (grifo nosso) ser a promotora deste 

desenvolvimento, através de ações concretas e de experiências que auxiliem no 

desenvolvimento do professor (MARCELO GARCIA, 2009). 

Pedagogia da Administração. O desenvolvimento de uma política departamental de 

formação de professores e a criação de instâncias departamentais para reflexão sobre o ensino 

de administração são caminhos para uma pedagogia universitária específica no ensino da 

administração. Desde que agreguem os saberes específicos da administração e os saberes 

pedagógicos necessários, sendo que, a partir desta construção, os acadêmicos já serão 

trabalhados ao longo da graduação, caso queiram a profissão docente. 

Desenvolvimento de Política Institucional de Formação de Professores Universitários, 

visando agregar diferentes saberes e diferentes conhecimentos existentes na instituição e que, 

compartilhados, buscam oferecer aos professores a qualificação e a formação necessárias para 

o exercício da docência, devendo ser algo institucionalizado e incentivado pelas diferentes 
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instâncias institucionais. A integração deve ser incentivada pela instituição a qual ofereceria 

as condições necessárias para a efetiva realização das ações. 

Permanecemos defendendo ser possível ao professor administrador constituir a sua 

(auto)-formação e saberes no processo de desenvolvimento profissional docente e na 

interlocução entre as especificidades das Ciências Administrativas e da Educação. Ao tomar 

consciência das experiências de si, ao deixar-se ouvir em suas memórias e vivências, ao 

sentir-se “Professor de Administração”, identificando-se com a formação do profissional 

administrador como motivação intrínseca da sua trajetória docente, esperamos ter contribuído 

para que esse grupo seleto de professores administradores se constitua protagonista da sua 

pedagogia. Do mesmo modo, para que se sinta, igualmente, instigado a superar coletivamente 

as situações desafiadoras que se interpõem como [im]possibilidades, que tensionam a 

instituição, o profissional e a própria profissão, mas que, por isso mesmo, contêm os gérmens 

da mudança.  

Esperamos que esta Tese contribua para os avanços dos estudos em relação ao 

processo de (auto)-formação do professor administrador no processo de desenvolvimento 

profissional docente e na interlocução entre as especificidades das ciências administrativas e 

da educação. Sabemos que o tema não se esgota neste estudo. Deixamos o espaço aberto para 

a continuidade da discussão, entendendo que esta tese alcançou os objetivos incialmente 

propostos. Pensamos ser interessante a continuidade do estudo, por meio de estudos de casos 

comparativos, desenvolvendo a mesma metodologia em outros cursos de administração e 

tipos de instituições, ampliando a compreensão de como o profissional da Administração se 

constitui docente e das [im]possibilidades do professor administrador constituir a sua (auto)-

formação e saberes no processo de desenvolvimento profissional docente e na interlocução 

entre as especificidades das Ciências Administrativas e da Educação, buscando fios para 

novas teias do conhecimento, no aprendizado da vida e da profissão. 
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ANEXO A – AUTORIZAÇÃO INSTITUCIONAL 
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ANEXO C – MODELO DO TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E 

ESCLARECIDO 

 
 

Universidade Federal de Santa Maria – UFSM 

Programa de Pós-Graduação em Educação – PPGE 

 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

 

Título do estudo: (auto) formaçãoe Desenvolvimento Profissional do Professor Administrador na Interlocução de 

Saberes entre as Ciências Administrativas e da Educação. 

Pesquisador responsável: João Carlos Coelho Junior 

Orientadora: Adriana Moreira da Rocha Veiga. 

Instituição/Departamento: Programa de Pós-Graduação em Educação  

Telefone e endereço postal completo: (55) 999295369. Avenida Roraima, 1000, prédio 16, sala 3175, 97105-970 

- Santa Maria - RS. 

Local da coleta de dados: Departamento de Ciências Administrativas da Universidade Federal de Santa Maria 

 

Eu, João Carlos Coelho Junior, responsável pela pesquisa “(auto) formação e Desenvolvimento 

Profissional do Professor Administrador na Interlocução de Saberes entre as Ciências Administrativas e da 

Educação”, orientado pela Profa. Dra. Adriana Moreira da Rocha Veiga, o convidamos a participar como 

voluntário deste nosso estudo. 

 

Esta pesquisa pretende investigar, como ocorre o processo (auto)formativo, e o Desenvolvimento 

Profissional do professor administrador e como este sujeito articula, seus saberes específicos da formação em 

administração, com os saberes necessários para a prática na docência do ensino superior. Acreditamos que a 

realização deste estudo é importante, pois irá fornecer relatos de experiências de vida e do desenvolvimento 

profissional de professores administradores, os modelos que o influenciaram ao longo de sua jornada 

(auto)formativa, bem como os movimentos realizados por este professor durante seu desenvolvimento 

profissional.  Para a concretização deste estudo, será realizado junto aos participantes, uma entrevista 

autobiográfica, com análise narrativa, a qual será agendada previamente junto aos participantes voluntários.  

 

 É possível que aconteçam alguns desconfortos durante a entrevista, uma vez que, descrever a própria 

trajetória de vida e de formação, não parece algo tão simples. Esperamos contribuir através deste estudo, para 

entendermos como ocorre o processo (auto)formativo e o desenvolvimento profissional do professor 

administrador, bem como, os caminhos que levam o profissional administrador a ingressar na profissão docente.  

 

Durante todo o desenrolar da pesquisa, você poderá sanar todas as dúvidas ou pedir qualquer outro 

esclarecimento. Para isso, entre em contato com algum dos pesquisadores ou com o Conselho de Ética em 

Pesquisa. 

 

 É importante deixar claro, que você poderá desistir de participar da entrevista em qualquer momento, 

sem nenhum tipo de prejuízo pela sua decisão. 
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As informações desta pesquisa serão confidenciais e poderão ser divulgadas, apenas em eventos ou 

publicações, sem a identificação dos voluntários, a não ser entre os responsáveis pelo estudo, sendo assegurado o 

sigilo sobre sua participação. Também serão utilizadas imagens. 

 

Os gastos necessários para a sua participação na pesquisa serão assumidos pelos pesquisadores.  

 

Autorização 

 

Eu, FLAVIA LUCIANE SCHERER, Chefe do Departamento de Ciências Administrativas da 

Universidade Federal de Santa Maria, após a leitura ou a escuta da leitura deste documento que será elaborado 

em duas vias, (sendo que uma ficará com o participante e outra via com os pesquisadores), e ter tido a 

oportunidade de conversar com o pesquisador responsável, para esclarecer todas as minhas dúvidas, estou 

suficientemente informada, ficando claro que minha participação é voluntária, e que posso retirar este 

consentimento a qualquer momento sem penalidades ou perda de qualquer benefício. Estou ciente também dos 

objetivos da pesquisa, dos procedimentos aos quais serei submetida, dos possíveis danos ou riscos deles 

provenientes e da garantia de confidencialidade, bem como de esclarecimentos sempre que desejar. Diante do 

exposto e de espontânea vontade, expresso minha concordância em participar deste estudo. 

 

  

Assinatura do participante 

 

 

Assinatura do responsável pela obtenção do TCLE  

 

 

Santa Maria, 06 de outubro de 2017. 
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ANEXO D – QUESTIONÁRIO EXPLORATÓRIO ELABORADO NO GOOGLE 

FORMS. 
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