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O diálogo, que referenda o outro como um outro legítimo e não o 

transforma numa extensão de nós mesmos, começa a ser reconhecido 

como uma possibilidade de encontro não só do outro, mas de nós 

mesmos (FURLANETTO, 2003:64). 

 

 

O bom professor pertence a uma ordem superior. Ama a sua 

profissão, a qual não representa apenas um ganha-pão, mas uma 

razão de ser (GUSDORF, 2003:50).
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RESUMO 
 
Diante do cenário do ensino superior no Brasil, a tese a que se propôs defender foi 

sistematizada da seguinte forma: existe uma relação de influência mútua entre os processos 
envolvidos na gestão de competências docentes, individualizados e individualizantes, e a 
profissionalização da categoria, processo que se circunscreve à instância coletiva e que, no 
caso daqueles que militam no ensino superior, tem enfrentado amplas e profundas 
dificuldades, de variadas ordens. O objetivo central desta tese foi compreender, na percepção 
do professor, a relação entre a gestão de competências em instituições de ensino superior e o 
profissionalismo docente. Após a leitura de bibliografias pertinentes aos temas tratados, 
reformularam-se os conceitos de competência profissional, gestão de competências e 
profissão, de maneira a abraçar a realidade dos professores nas instituições de ensino 
superior. Para a consecução do objetivo descrito, realizou-se uma pesquisa descritivo-
comparativa, cujo objeto foram os professores que trabalham em instituições de ensino 
superior de natureza jurídica diferenciada (universidades pública, confessional e comunitária). 
O enfoque desta pesquisa foi classificado como essencialmente qualitativo. No entanto, no 
tratamento e na análise dos dados a relação qualidade-quantidade foi considerada. Vários 
instrumentos de coleta de dados foram utilizados: a análise documental de dados secundários; 
uma primeira rodada de entrevistas com roteiro livre ou não estruturado com nove docentes; 
uma segunda rodada de entrevistas com roteiro estruturado, o qual incluiu a aplicação de uma 
técnica projetiva de associação e que foi realizada com 48 professores; e observação direta. 
Os dados secundários foram submetidos à análise documental e os dados primários sofreram 
tratamento e análise em três etapas: preparação, tabulação quantitativa e análise ou 
categorização temática. Foram utilizadas as técnicas de análise de conteúdo e de discurso para 
a análise dos dados. O modelo teórico-conceitual adotado nessa pesquisa com profissionais 
docentes considerou: quatro grupos de atores sociais – professores, instituições de ensino 
superior, instituições de interesse coletivo e o Estado -, aspectos relevantes de sua atuação no 
campo das competências e do profissionalismo, relações entre eles e contextos que os 
permeiam. Após a apresentação e a análise dos dados, perceberam-se nas respostas dos 
entrevistados, em termos dos esforços pessoais, a necessidade e a mobilização efetiva de uma 
ou mais competências simultaneamente, fatos necessários diante do caráter interativo da 
profissão docente. Quanto aos esforços institucionais, observou-se que as IES são dotadas de 
políticas de gestão de pessoas não muito claras e que nem sempre o profissional faz uso delas, 
quer por desconhecimento, quer por necessidade de manter-se com um certo grau de 
descolamento da universidade, quer por autonomia própria. Convém ressaltar que o aspecto 
coletivo parece tênue nesse ponto, pois nem no interior nas IES, até mesmo via associações de 
professores, nem no seu derredor, por intermédio de sindicatos e conselhos profissionais, não 
ocorre uma mobilização nesse sentido. A maioria dos entrevistados desconhece a LDB-1996 e 
suas decorrências, noticiando mais a respeito dos seus impactos em termos de reformulação 
de projetos pedagógicos e grades de cursos, do ponto de vista coletivo, e, individualmente, do 
seu processo de titulação, seu volume de publicações e funções que exerce no interior da IES. 
No que tange ao profissionalismo, estes fatos podem contribuir negativamente. Nas IES 
particulares, parece prevalecer uma percepção na qual os professores se sentem mais cobrados 
do que incentivados; já seus pares da IES pública parecem ter mais clara a dependência maior 
de si próprio nesses processos, enfatizando que as políticas existem, mas o indivíduo tem de ir 
ao seu encontro. Assim sendo, as competências profissionais não podem, de fato, ser 
percebidas de maneira descolada da realidade na qual se efetivam; por outro lado, apesar de 
suas semelhanças, os docentes percebem sensíveis diferenças entre si, suas atividades e as IES 
nas quais trabalham, implicando certo grau de esfacelamento da coletividade, que, 
certamente, tem sido prejudicial à profissão e a si próprios. Notou-se que a identidade 
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organizacional é mais forte para os professores do que a identidade profissional no que diz 
respeito aos grupos profissionais abordados. Ou seja, as demandas dos docentes são 
semelhantes, diferenciando-se mais em função da IES à qual ele se vincula e do modo como 
seu contrato de trabalho está estabelecido. Em termos de perspectivas de pesquisas, propõe-se 
uma agenda que contemple  aspectos tanto metodológicos como temáticos. Após este estudo, 
acredita-se que a profissionalização dos docentes esteja caminhando positivamente no sentido 
do reconhecimento social de suas competências profissionais, cujos processos de formação e 
desenvolvimento, por mais individualizados e individualizantes que tenham sido, também têm 
contribuído  para sua diferenciação em relação às demais profissões no mercado, no que se 
refere tanto às especialidades e áreas de atuação como em termos pedagógicos. Sobre estes 
últimos, as decorrências da LDB-1996 parecem ainda não terem dado todos os frutos que se 
pretendeu. Refletindo-se sobre a profissionalização da categoria, considerando-se aqui os 
demais níveis de ensino, percebe-se como caminho viável – e imprescindível – a participação 
mais efetiva dos docentes do ensino superior nas instâncias coletivas, principalmente as 
associações institucionais circunscritas a cada IES e os sindicatos de professores, além da 
promoção de uma aproximação entre ambos. 
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ABSTRACT 
 

In the scenario of Brazilian universities, this dissertation was systematized in the 
following way: there is a relationship of mutual influence between the processes involved in 
the administration of academic competencies, individualized and individualizing, and the 
professionalization of the category, this process circumscribing to the collective instance and, 
in the case of those who militate in universities, has been fighting wide and deep difficulties 
of varied natures. The main objective of this dissertation was to comprehend, in professors’ 
perception, the relationship between the administration of teaching competencies in 
universities and academic professionalism. After reading the bibliography related to this 
dissertation, the concepts of professional competence, and administration of competencies 
and profession changed in a way to hold academic reality in universities. To access the 
described aim, a descriptive-comparative research was made, having professors who work in 
universities with different natures (public, confessional and community universities) as 
objects. The focus of this research was classified as essentially qualitative; however, in data 
treatment and analysis, the relationship between quality and quantity was considered. Many 
data collection instruments were used: documental analysis of secondary data; a first 
interview with a free unstructured script with nine professors; a second interview with 
structured script, which included the application of a projective technique of association that 
was made with 48 academic professionals; and direct observation. Secondary data were 
submitted to documental analysis and primary data were treated and analyzed in three steps: 
preparation, quantitative tabulation and analysis or thematic categorization. Techniques of 
content and discourse analysis were used. The theoretical-conceptual model used in this 
research with academic professionals considered four groups of social actors – professors, 
universities, institutions of collective interest and the State – , relevant aspects of their 
actuation in the field of competencies and professionalism, relationships between them, and 
contexts around them. After data presentation and analysis, the answers of those who were 
interviewed, concerning personal efforts, showed necessity and effective mobilization of one 
or more competencies simultaneously, necessary facts concerning the interactive feature of 
the academic profession. As for institutional efforts, it was noticed that universities are made 
of unclear people administration politics and that the professional not always uses them, 
either because he/she doesn’t know them, or for necessity of keeping in some degree apart 
from university, or for his/her own autonomy. It is important to highlight that the collective 
aspect seems to be not well established in this point, because neither inside universities – 
through professors’ association – nor around it – through syndicates and professional councils 
– a mobilization occurs. The majority of those who were interviewed don’t know LDB-1996 
and its implications, reporting more in respect of its impact in terms of reformulation of 
pedagogical projects and disciplines in the collective point of view, and, individually, of their 
titulation process, their amount of publishing and roles they perform inside the university. 
Concerning professionalism, these facts may contribute negatively. In private universities it 
seems that a perception dominates, in which professors receive more commands than 
incentives; on the other hand, public university professors seem to be clearly more 
independent in these processes, emphasizing that politics exist, but the individual has to meet 
them. In this way, professional competencies can’t, in fact, be perceived apart from the reality 
where they happen; on the other hand, despite their similitudes, professors perceive small 
differences between them, their activities and the universities where they work, causing an 
individualization that has been being prejudicious to the profession and to professionals. It 
was noticed that organization identity is stronger to professors than professional identity in 
the professional groups studied, that is, professors claim the same things, but differ in the 
universities they work and in how their work contract is established. In terms of research 
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perspectives, an agenda that holds both methodological and thematic aspects is proposed. 
After this study, it is believed that professors’ professionalization is going positively in the 
way of social recognition of their professional competencies, their formation and 
development processes – even being individualized and individualizing – have been 
contributing to their differentiation from other professionals, either concerning specializations 
and work fields or pedagogical terms. About the latter, LDB-1996 seems not to have given all 
fruits it intended to give. When we reflect about professors’ professionalization, considering 
all levels of teaching, we realize as a feasible way – and extremely necessary – a more 
effective participation of professors in the collective instances, especially institutional 
associations surrounding each university and professors’ syndicates, together with the 
promotion of contact between them.
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1. INTRODUÇÃO 

 

Em todos os momentos históricos em que se experimentam mudanças profundas na 
materialidade das relações sociais nos âmbitos econômico, cultural e político entram 
em efervescência os embates teóricos e ideológicos e reformam-se os processos de 
formação humana e concepções educativas. Estas mudanças podem ter um sentido 
de avanço em termos de ganhos para a humanidade ou de retrocesso (FRIGOTTO, 
2001:13). 

 

 

Segundo Catani & Oliveira (2002), o debate internacional sobre a educação superior 

considera diversas instituições e documentos, como é o caso do Banco Mundial, da Unesco, 

da Declaraçao Universal dos Direitos Humanos e do Relatório Attali (França). Quanto ao 

conteúdo dessas discussões, estes autores incorporam diversas questões, cujas relações são 

indissociáveis. Eles chamam atenção para: a ampliação da demanda, em termos tanto 

quantitativos como qualitativos, cujas necessidades encontram-se cada vez mais 

diversificadas; a massificação a que esse nível de ensino tem se submetido; as mudanças no 

que diz respeito a objetivos e funções da educação superior no século XXI; o espaço da 

universidade em face das evoluções tecnológicas, considerando-se tecnologias tanto de 

informação como de comunicação; o papel das ciências sociais diante das problemáticas 

mundiais; a integração entre a dicotomia pesquisa versus ensino; aspectos relacionados a 

eficiência, qualidade, competitividade e eqüidade dos sistemas; as mudanças nos perfis 

profissionais e nos processos de formação; o papel da educação continuada em face da 

formação permanente; a autonomia das ciências; a liberdade acadêmica; a 

interdisciplinaridade; as relações que envolvem as universidades públicas com outros atores 

sociais, como o Estado e o setor produtivo; os impactos da globalização nos planos e 

programas; o financiamento da educação superior; e, por fim, a relação entre investigação e 

tomada de decisão no campo deste nível de ensino. Catani & Oliveira (2002) sublinham que 

os fatores listados espelham diferentes elementos do cenário atual, assim como tensões, 

exigências e desafios diferenciados à educação superior, indicando a necessidade de 

promoverem-se pesquisas no campo descrito, em especial no que tange à produção de 

conhecimento e à formação profissional.   

Por outro lado, associado à mundialização do capital, à concentração da riqueza, à 

difusão de novas tecnologias e ao aprofundamento das desigualdades sociais, presenciou-se 

nas duas últimas décadas no Brasil a um avanço da ideologia neoliberal. Este fato promoveu 
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alterações profundas em variadas instâncias e, dentre elas, nas políticas educativas do país 

(FRIGOTTO, 2001; MENEZES, 2001; RAMOS, 2001; HYPÓLITO, 1997), gerando 

impactos em todos os níveis de ensino, da pré-escola ao ensino superior, e, como não poderia 

deixar de ser, no professorado. Nas palavras de Silva Jr. e Sguissardi (2000:155): 

Nos anos 90, inicia-se no Brasil, acentuando-se sob o governo Fernando Henrique 
Cardoso (FHC), um processo de ajustamento de seu projeto político nacional à nova 
ordem mundial. Esse ajuste manifesta-se em todas as esferas de ação do Estado, 
cabendo aqui destacar o espaço social da educação superior, alvo de incisiva política 
oficial de reconfiguração, segundo ótica e racionalidade econômicas ou segundo a 
lógica e os objetivos do capital. 

 

Catani & Oliveira (2002:22) sublinham como finalidade da reorganização da educação 

superior no Brasil “o ajustamento das universidades a uma nova orientação política e uma 

nova racionalidade técnica” (grifos dos autores). Espelho dessa percepção são as 

determinações legais, ou seja, as definições da Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional (BRASIL, 1996a), LDB-1996. De acordo com vários critérios (objetivos e 

finalidades, estrutura, composição do corpo docente etc.), a LDB-1996 subdivide as 

instituições de ensino superior em universidades, centros universitários, faculdades 

integradas, faculdades / escolas / institutos e centros de educação tecnológica. Em seu art. 52, 

as universidades são caracterizadas como instituições pluridisciplinares, e não mais com a 

exigência de “universalidade de campo”, como a legislação anterior previa, mas com o 

objetivo de formar quadros profissionais de nível superior, de pesquisa e de extensão, assim 

como de promover o domínio e o cultivo do saber humano. Os impactos da LDB-1996 podem 

ser visualizados na Tabela 1, que retrata a evolução do número de instituições de ensino 

superior no Brasil.  
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Tabela 1 - Número de instituições de educação superior, por organização acadêmica, no 
Brasil, no período 1997-2005 
 

Ano 
 

Total 
Geral 

Universidades Centros 
Universitários 

Faculdades 
Integradas 

Faculdades, 
Escolas e 
Institutos 

Centros de 
Educação 

Tecnológica 
1997 900 150 13 78 659 - 
1998 973 153 18 75 727 - 
1999 1.097 155 39 74 813 16 
2000 1.180 156 50 90 865 19 
2001 1.391 156 66 99 1.036 34 
2002 1.637 162 77 105 1.240 53 
2003 1.859 163 81 119 1.403 93 
2004 2.013 169 107 119 1.474 144 
2005 2.165 176 114 117 1.574 184 

Fonte: MEC/INEP/DEAES (INEP, 2000, 2003, 2005, 2006) 

 

Note-se que em oito anos o número de instituições de ensino superior cresceu 140,6%. 

Em Minas Gerais, somam-se 311 IES (49 delas na capital), sendo 22 universidades (4 delas 

na capital), 15 centros universitários (4 deles na capital), 10 faculdades integradas, 247 

faculdades, escolas ou institutos (34 deles na capital) e 17 centros de educação teconólogica 

(7 deles na capital). Estes dados instigam outra comparação, a saber, entre instituições 

públicas e instituições privadas, sendo estas últimas subdivididas em: particulares, 

comunitárias, confessionais e filantrópicas. A Tabela 2 compreende um período de tempo 

maior. 

 
 
Tabela 2 - Número de instituições de educação superior, por categoria administrativa, no 
Brasil, no período 1993-2005 
 

Ano Total 
Geral 

Pública Privada 

1993 873 221 652 
1994 851 218 633 
1995 894 210 684 
1996 922 211 711 
1997 900 211 689 
1998 973 209 764 
1999 1.097 192 905 
2000 1.180 176 1.004 
2001 1.391 183 1.208 
2002 1.637 195 1.442 
2003 1.859 207 1.652 
2004 2.013 224 1.789 
2005 2.165 231 1.934 

Fonte: MEC/INEP/DEAES (INEP, 2003, 2005, 2006) 
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Podem-se perceber variações na evolução apresentada, chegando ao fim de 13 anos com 

o número de instituições de ensino superior públicas 4,5% maior, após várias flutuações, 

contraposto por um aumento de 196,6% no número de instituições privadas. Ressalte-se, 

ainda, que em 2005 foram contabilizadas 176 universidades (90 públicas e 86 privadas), 114 

centros universitários (3 públicos e 111 privados), 117 faculdades integradas (4 públicas e 

113 privadas), 1.574 faculdades, escolas e institutos (81 públicos e 1.493 privados) e 184 

centros de educação tecnológica e faculdades de tecnologia (53 públicos e 131 privados), 

conforme dados do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira 

(INEP) (INEP, 2003, 2005, 2006). Note-se que no último relatório do INEP (INEP, 2005b:11) 

o estado de Minas Gerais era a segunda unidade da Federação com maior número de IES, 

sendo 30 delas públicas e 281 privadas (o primeiro é São Paulo, com 521 IES). Salienta-se 

sobre o período até 2004:  

Os Centros de Educação Tecnológica e Faculdades de Tecnologia, embora 
representam apenas 7,4% do total de instituições do sistema, foram os que tiveram o 
mais expressivo crescimento de todos os modelos de organização acadêmica, 
atingindo 54,8% no ano, mostrando uma inequívoca demanda por este modelo de 
educação eminentemente profissionalizante. [...] Merece destaque ainda que, 
embora na origem este modelo de organização acadêmica fosse exclusivamente 
público, hoje o setor privado responde por 66% destas instituições. [...] Se 
lembrarmos que o crescimento global das instituições do setor privado foi de apenas 
8,3%, percebe-se uma clara e crescente preferência do setor pela formação de 
tecnólogos, em cursos de menor duração e mais voltados às necessidades imediatas 
do mercado (INEP, 2005:15). 

 

Obviamente, a demanda por professores qualificados em nível superior também sofreu 

modificações devido ao crescimento da oferta de trabalho, no âmbito tanto público como 

privado, conforme mostra a Tabela 3. 
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Tabela 3 - Número de funções docentes, por categoria administrativa, no Brasil, no período 
1960-2005 
 

Ano Total  Pública Privada 
1960 21.064 12.089 8.975 
1965 33.126 22.208 10.918 
1970 54.389 33.374 21.015 
1975 83.386 46.195 37.191 
1980 109.788 60.337 49.451 
1985 122.486 60.497 61.989 
1988 125.591 60.561 65.030 
1992 147.059 79.716 67.343 
1994 155.776 84.050 71.726 
1996 164.118 84.363 79.755 
1998 174.289 90.093 84.196 
2000 197.712 88.154 109.558 
2002 242.475 92.215 150.260 
2003 268.816 95.863 172.953 
2004 293.242 100.424 192.818 
2005 305.960 104.119 201.841 

Fonte: SEEC/MEC (MARTINS, 1991) e MEC/INEP/DEAES (INEP, 2003, 2005, 2006) 
Nota: Dados de 1960 a 1988 conforme apresentados por Martins (1991) e dados de 1992 a 2005 de acordo com Inep (2003, 2005, 2006). 

 

Note-se o crescimento dos quadros em ambas as categorias administrativas, ressaltando, 

no período de 1996 a 2005, 86,4% no total, 23,4% nas públicas e 153,1% nas privadas.  

Somando-se a isso, no § 1º do art. 52 da LDB-1996, as universidades são 

responsabilizadas por uma “produção intelectual institucionalizada mediante o estudo 

sistemático dos temas e problemas mais relevantes, tanto do ponto de vista científico e 

cultural, quanto regional e nacional” (BRASIL, 1996a). Tal responsabilidade recai, 

inevitavelmente, sobre os professores, principalmente aqueles com titulação acadêmica mais 

elevada, os quais usufruem melhores condições em termos de conceber, conseguir 

financiamento e levar a cabo pesquisas científicas, conforme ressalta Demo (2002).1 Como 

conseqüência, num primeiro momento, houve um incremento das políticas remuneratórias e 

de carreira, assim como uma busca por cursos de pós-graduação que garantissem a 

continuidade dos professores nos quadros das instituições de ensino. 

Dessa forma, uma comparação pertinente pode ser visualizada na Tabela 4, a qual 

contempla o número de funções docentes em exercício (desconsiderando-se os professores 

afastados), por grau de formação (titulação), por  categoria  administrativa  (pública / 

privada),   

                                                           
1 Convém ressaltar que este autor não privilegia a pesquisa como atividade prioritária do professor de ensino 
superior e apenas na universidade, mas em todos os níveis da educação, caracterizando tal função como da 
profissão, ou seja, de qualquer professor, em qualquer disciplina / curso / nível. 
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no Brasil, percorrendo um período de doze anos, apresentando-se os anos de 1994, 1998, 

2002, 2003, 2004 e 2005.  

 

Tabela 4 - Número de funções docentes em exercício, por grau de formação e por categoria 
administrativa, no Brasil, nos anos 1994, 1998, 2002 e 2005 
 

Ano Grau de Formação Total Pública Privada 
1994 Total 141.482 75.285 66.197 
 Até Especialização 86.625 37.167 49.458 
 Mestrado 33.531 21.286 12.263 
 Doutorado 21.326 16.850 4.476 
1998 Total 165.122 83.738 81.384 
 Até Especialização 88.567 35.121 53.446 
 Mestrado 45.482 25.073 20.409 
 Doutorado 31.073 23.544 7.529 
2002 Total 227.844 84.006 143.838 
 Até Especialização 101.153 28.894 72.259 
 Mestrado 77.404 23.014 54.390 
 Doutorado 49.287 32.098 17.189 
2005 Total 295.504 98.033 194.471 
 Até Especialização 124.096 31.685 92.411 
 Mestrado 105.114 27.023 78.091 
 Doutorado 63.294 39.325 23.969 

Fonte: MEC/INEP/DEAES (INEP, 2003, 2006) 

 

Assim, o número de professores com escolaridade até especialização cresceu no período 

considerado 43,3% (nas instituições públicas houve um decréscimo de 14,7% e nas privadas 

um aumento de 86,8%). Já o número de docentes com titulação de mestrado sofreu um 

incremento de 213,5% (27,0% nas públicas e 536,8% nas privadas). Por fim, o número de 

doutores aumentou 196,8% (133,4% nas públicas e 435,5% nas privadas). Esses dados 

apontam para uma dedicação maior à formação inicial por parte dos professores, remetendo à 

importância da iniciativa individual em busca de titulação (tanto enquanto produto, como 

enquanto processo de capacitação), denotando o questionamento do espaço dos professores 

“horistas” (BRAGA, 1979; DEMO, 2002), “professores-taxímetros”, como lembrados por 

Braga (1979), “proletários das profissões liberais” (MILLS, 1979), “auleiros” (DEMO, 2002) 

ou, ainda, com “dupla atividade” (NÓVOA, 1995), sendo a docência tida “como bico, como 

uma atividade parcial e temporária, como atividade a mais de outro profissional” (VEIGA, 

1998). Nas palavras de Perrenoud (1999:199)  

[...] uma parte dos professores considera a sua profissão um ganha-pão, uma tarefa 
de rotina. Os seus interesses são outros ! A sua principal preocupação não é atingir 
os objetivos pedagógicos, nem lutar contra o insucesso escolar, mas sim a de se 
esforçarem apenas o suficiente para que a instituição os deixe em paz.   
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No entanto, Morosini (2001) alerta que no plano da formação didática a LDB-1996 se 

abstém, ficando a cargo de outros atos normativos, como o Decreto nº 2.026 (BRASIL, 

1996b), trabalhar esta questão, mesmo que indiretamente. A prática pedagógica torna-se, 

conforme Cunha (2001b:84), “fonte de sabedoria” e “ponto de reflexão”, acrescendo à 

categoria uma profissionalidade de caráter interpretativo.  

A Tabela 4 também é útil quando se trata do § 2º do art. 52 da LDB-1996, o qual 

apresenta outra característica: a universidade deve ter, no mínimo, um terço do corpo docente 

com titulação de mestrado ou doutorado. Isso representou um aumento — direto para as 

instituições de ensino na categoria de universidade e indireto para os professores — no grau 

de exigência, promovendo, mais uma vez, a “corrida” em direção aos programas de pós-

graduação reconhecidos para tal fim. Uma ilustração desse fato pode ser observada na Tabela 

5, na qual se visualiza o crescimento do número de instituições de ensino superior que 

oferecem cursos de pós-graduação lato-sensu, no período de 2001 a 2003. 

 

Tabela 5 - Número de instituições de ensino superior que oferecem cursos de pós-graduação 
lato-sensu, no Brasil, entre 2001 e 2003 
 

Ano Total Pública Privada 
2001 573 119 454 
2002 719 120 599 
2003 843 127 716 

Fonte: MEC/INEP/DEAES (INEP, 2003) 

 

O número médio de cursos de pós-graduação lato-sensu presenciais cresceu entre 2002 

e 2003, tanto nas instituições públicas (de 21,9 para 24,2) como nas privadas (de 8,2 para 

8,7), enquanto os cursos a distância diminuíram no mesmo período (nas instituições públicas, 

de 5,3 para 4,2, e nas privadas, de 3,2 para 2,9). Esses dados esclarecem dois aspectos: a 

preponderância das instituições públicas e o encerramento de atividades de cursos em ambas 

as categorias administrativas, fruto de mudanças nesse “mercado”, como o direcionamento do 

professorado para os cursos stricto-sensu, e de avaliações dos órgãos responsáveis — no caso, 

a Coordenação de Aperfeiçoamento do Pessoal do Ensino Superior (CAPES) (INEP, 2003).  

Já o número de matrículas novas na pós-graduação stricto-sensu, tanto em cursos de 

mestrado como de doutorado, sofreu uma sensível evolução, assim como o número de 

concluintes em tais cursos, evidenciando, mais uma vez, a preocupação dos docentes com 

relação à titulação. A Tabela 6 ilustra parte desses fatos. 
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Tabela 6 - Número de matrículas novas e de concluintes em cursos de mestrado e doutorado, 
no Brasil, entre 1987 e 1999 
 

Ano  Matrículas   Concluintes  
 Total Mestrado Doutorado Total Mestrado Doutorado 

1987 11.295 9.499 1.796 4.537 3.665 872 
1994 20.973 16.027 4.946 9.873 7.766 2.107 
1996 21.616 16.457 5.159 13.484 10.499 2.985 
1998 26.532 19.809 6.723 16.664 12.726 3.938 
1999 31.515 23.646 7.869 20.023 15.171 4.852 

Fonte: MEC/CAPES (INEP, 2000) 

 

Segundo o INEP (INEP, 2005), o número total de matrículas na pós-graduação stricto-

sensu em 2003 foi de 107.400, sendo 69.860 em cursos de mestrado e 37.540 em cursos de 

doutorado. O número de concluintes ainda não foi divulgado, mas percebe-se que o 

crescimento da oferta destes cursos e das referidas matrículas acompanha as tendências 

evolutivas no ensino superior. 

Outro aspecto que exerce pressão sobre os atores sociais considerados está retratado no 

terceiro e último parágrafo do referido artigo (art. 52 da LDB-1996): ter, no mínimo, um terço 

do corpo docente em regime integral, o qual pode ser entendido como 40 ou 36 horas 

semanais, de acordo com o órgão avaliador, conforme comentam Frauches & Fagundes 

(2003). A Tabela 7 exibe a evolução do número de docentes de dedicação integral e parcial 

(nesta, incluindo-se professores-horistas), no ensino superior, no período de 1995 a 2005. 
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Tabela 7 - Número de funções docentes, por regime de trabalho e por categoria 
administrativa, no Brasil, no período 1995–2003 e em 2005 
 
Ano  Brasil   Pública   Privada  

 Total 
Tempo 
Integral 

Tempo 
Parcial Total 

Tempo 
Integral 

Tempo 
Parcial Total 

Tempo 
Integral 

Tempo 
Parcial 

1995 145.290 63.525 81.765 76.268 54.042 22.226 69.022 9.483 59.539
1996 148.320 65.425 82.895 74.666 55.368 19.298 73.654 10.057 63.597
1997 165.964 74.041 91.923 84.591 63.523 21.068 81.373 10.518 70.855
1998 165.122 73.263 91.859 83.738 61.195 22.543 81.384 12.068 69.316
1999 173.836 73.675 100.161 80.883 59.646 21.237 92.953 14.029 78.924
2000 197.712 84.845 112.867 88.154 66.724 21.430 109.558 18.121 91.437
2001 219.947 90.631 129.316 90.950 68.793 22.157 128.997 21.838 107.159
2002 242.475 94.464 148.011 92.215 70.004 22.211 150.260 24.460 125.800
2003 268.816 96.326 172.490 95.863 71.001 24.862 172.953 25.325 147.628
2005 305.960 110.480 195.480 104.119 77.678 26.441 201.841 32.802 169.039

Fonte: MEC/INEP/DEAES (INEP, 2003, 2006) 

 

Observe-se que, apesar de o número relativo de professores em regime de trabalho de 

tempo integral ter diminuído de 43,7% para 36,1%, ocorreu nas instituições públicas um 

aumento de 70,9% para 74,6% e nas privadas o crescimento foi de 13,7% para 16,3%. Esses 

fatos indicam, ainda, uma sensível diferença entre as categorias administrativas, com 

preponderância de docentes em regime de trabalho em tempo integral nas instituições 

públicas.  

Além disso, a LDB-1996 somou-se ao Programa de Avaliação Institucional das 

Universidades Brasileiras (PAIUB) (BRASIL, 1995) passando a determinar uma avaliação 

periódica de cursos superiores, constituindo-se em outro ponto de pressão sobre as 

instituições e, conseqüentemente, sobre os professores. A partir de então, o Exame Nacional 

de Cursos (ENC) foi regulamentado (BRASIL, 1996b) e, em todo território nacional, diversos 

cursos superiores foram avaliados anualmente (de 1996 a 2003), de acordo com os critérios 

estabelecidos pelo MEC. No ano de 2004, o Sistema Nacional de Avaliação da Educação 

Superior (SINAES), foi regulamentado (BRASIL, 2004), substituindo o ENC. O novo 

instrumento de avaliação é formado por três eixos – instituições, cursos e estudantes – e 

aspectos que os perpassam, como é o caso do corpo docente. O SINAES contempla uma série 

de mecanismos complementares, dentre eles o Exame Nacional de Desempenho de 

Estudantes (ENADE) realizado pela primeira vez em novembro de 2004, por amostragem, 

diferentemente do Provão do ENC. Na síntese de Morosini (2001:21): 

[...] o professor universitário, na última década, sofre uma marcante pressão, 
advinda da legislação, imposta pela instituição e buscada por ele, para sua 



 

 

26 

qualificação de desempenho, no qual o didático passa a ocupar um papel de 
destaque. 

 

Resumindo a situação das instituições de ensino superior no Brasil, Meyer (1999) frisa: 

• A LDB-1996 trouxe grande autonomia e liberdade de atuação às instituições.  

• A competição entre as instituições, principalmente as particulares, acirrou-se.  

• O ambiente de acomodação e letargia nas instituições públicas, em face da  contínua 

redução da participação estatal no financiamento do ensino superior, somado a um 

corporativismo e sindicalismo que geram impactos negativos na produtividade 

institucional, contribuiu para elevar os níveis de ineficiência interna.2  

• Os processos de credenciamento, recredenciamento e descrendenciamento das 

instituições, baseados substancialmente nos resultados do ENC, geraram 

inseguranças organizacionais. 

 

Outro ponto interessante diz respeito à forma de seleção adotada para o corpo discente. 

Antes da LDB-1996, o vestibular e a transferência constituíam as principais formas de acesso 

ao ensino superior. Atualmente, várias instituições particulares vêm utilizando-se de 

prerrogativas legais, realizando, além dos mecanismos tradicionais, avaliação dos resultados 

do Exame Nacional de Ensino Médio (ENEM) e de currículos (seleção empresarial). Essa 

mescla de processos seletivos dá flexibilidade às instituições – e em maior grau, às 

particulares, como indica Menezes (2001)–, constituindo-se em diferenciais competitivos, já 

que as dificuldades impostas pelo tradicional vestibular podem ser contornadas quando do 

fechamento de turmas. Por outro lado, tem-se presenciado a um aumento na relação entre o 

número de alunos e o número de professores, indicando uma sobrecarga no trabalho docente 

(TAB. 8). 

 

                                                           
2 Este aspecto foi detalhadamente trabalhado por Vieira & Cruz (2000) e por Olivier (2001). Menezes (2001) 
aponta que, independentemente dos aspectos considerados, os resultados das avaliações promovidas pelo MEC 
nas universidades públicas são normalmente melhores que os das particulares. Outros números, como a relação 
candidato-vaga nos processos seletivos, também não têm sofrido alterações consideráveis. 
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Tabela 8 – Evolução da relação matrículas / docente em exercício, por categoria 
administrativa, no Brasil, no período 1993–2004 
 

Ano Total 
Geral 

Pública Privada 

1993 11,6 9,0 14,6 
1994 11,7 9,2 14,7 
1995 12,1 9,2 15,3 
1996 12,6 9,8 15,4 
1997 11,7 9,0 14,6 
1998 12,9 9,6 16,2 
1999 13,6 10,3 16,5 
2000 14,7 11,3 17,3 
2001 14,8 11,6 17,0 
2002 15,3 12,5 16,9 
2003 15,3 12,8 16,6 
2004 14,2 11,7 15,5 

Fonte: MEC/INEP/DEAES (INEP, 2003, 2005) 

 

Assim, a relação número de alunos por professor oscilou, tendo crescido 22,4% no 

período considerado. Nas instituições públicas, houve um aumento de 30,0%, contra 6,2% 

nas privadas. Apesar de seu sensível crescimento nas instituições públicas, ressalte-se que a 

relação discente / docente é 32,5% maior nas instituições de ensino privadas. 

De um lado, isso reforça a sobrecarga de trabalho, de outro, tende a refletir um 

aumento da eficiência das instituições de ensino. Seguindo essa lógica de mercado, a 

competitividade desenvolvida pelos “centros do saber” pode variar de forma considerável. 

Rodrigues (2001) avalia os impactos das mudanças ambientais nas instituições de ensino 

superior, questionando, inclusive, a forma como estas têm percebido e tratado o 

conhecimento em termos do valor econômico e social que os vários personagens sociais têm 

lhe atribuído.  

De outro lado, conforme salientam Frigotto (2001) e Menezes (2001), a compreensão 

do ensino como um serviço que pode ser adquirido (e prestado) em qualquer local e a 

qualquer momento traz implicações para o aspecto tanto do “resultado”, ou seja, para a 

formação acadêmica e profissional dos indivíduos, como do “processo”, isto é, para a própria 

instituição de ensino e seus membros, principalmente seu corpo docente, como enfatiza Demo 

(2002). Nesse contexto, Imbernón (2004) e Silva (2002a) sublinham a reificação ou 

coisificação dessa categoria profissional, fato que se materializa na forma de concepção de 

seu trabalho e, também, na maneira como é tratada do ponto de vista das práticas de gestão de 

pessoas, tanto no ambiente (organizacional) público como no privado.  
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Nesse sentido, pensar na formação e no desenvolvimento de competências dos 

professores universitários torna-se uma reflexão necessária, já que se trata de uma parcela de 

uma categoria profissional – professor universitário – que possui características singulares, 

tendo em vista a atual situação das instituições de ensino superior e, dentre elas, da 

universidade, no que tange à gestão de competências.3 

Considerando as universidades como pré-condição ao surgimento das demais escolas, 

inclusive instituições de ensino superior, Menezes (2001) aponta para o cerco que as 

primeiras vêm sofrendo, cujas facetas são diversas: 

• numérica – tendo em vista a pressão exercida pela diferença entre a demanda social e 

o número de vagas “ofertadas do mercado” pelo ensino superior, principalmente em 

nível de graduação;  

• territorial – devido ao maciço crescimento do número de instituições de ensino 

superior privadas, principalmente após o credenciamento realizado pela Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional de 1996 (BRASIL, 1996a), LDB-1996, em 

face do ensino de mesmo nível, porém de natureza pública; 

• econômica – em função das alterações no regime previdenciário dos servidores 

públicos e da adoção de restrições financeiras nas universidades públicas, o que 

redundou em diminuição progressiva dos quadros (via aposentadorias, 

aposentadorias precoces e pedidos de exoneração, e com deslocamentos para o setor 

privado) e significou, em última instância, diminuição das atividades de pesquisa4;  

• política ou conceitual – advinda de concepções parciais e equivocadas sobre o papel 

e as funções da universidade, resultando em esfacelamento institucional, 

enfraquecimento coletivo e desmotivação individual, principalmente por parte do 

professorado; e 

• ideológica – pautada, essencialmente, na depreciação de tudo que é público. 

 
                                                           
3 A terminologia “gestão de competências” será utilizada de maneira a sintetizar tanto os esforços 
organizacionais como os individuais e sociais ou coletivos. Assim sendo, não serão utilizadas neste estudo 
expressões como “gestão por competências”, “administração de competências” ou, ainda, “administração por 
competências”. Cohen & Soulier (2004) realizaram uma diferenciação interessante para tais termos, colocando-
os como níveis complementares em uma “pirâmide de competências” (p. 22), na qual se alteram a natureza das 
competências, responsabilidades e maneiras de formação e desenvolvimento das mesmas, evidenciando sua face 
instrumental e aproximando o conceito de competência do de qualificação. Devido a isso, optou-se por outra 
demarcação conceitual, conforme proposto nas p. 46 e 58 desta tese. 
 
4 Esta afirmação é questionável tendo em vista as evoluções dos números totais de bolsas e de verbas para 
pesquisa concedidas por organizações de fomento, como CNPq (CNPQ, 2005), Capes (CAPES, 2005) e 
Funadesp (FUNADESP, 2005).  
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Menezes (2001) encerra sua reflexão sobre a defesa da “universidade pública” enquanto 

local de discussão, pesquisa e inovação livres e autônomas em relação ao mercado incitando o 

professorado a agir: 

O movimento docente, que se construiu na defesa da universidade, centrada na 
reivindicação de direitos dos professores, poderia crescer como pólo desse debate, 
retomando ou reforçando a dimensão política mais universal do trabalho acadêmico 
(MENEZES, 2001:60). 

 

Na percepção de Santos (1994), as tensões da sociedade se refletem em três tipos de 

crises pelas quais a universidade tem passado: a) crise de hegemonia, revelada na 

incapacidade da universidade em desempenhar funções contraditórias, como lidar com alta 

cultura e cultura popular, com o mundo ilustrado da educação e o mundo real do trabalho, 

com a teoria e a prática, com o pensar e o fazer etc.; b) crise da legitimidade, em face do 

confronto entre lidar com a alta cultura para as elites e as aspirações socialmente legitimadas 

do ensino superior para as camadas mais amplas e produtivas; e c) crise institucional, em 

função da autonomia e da especificidade organizacional da instituição universitária, em 

virtude dos recursos insuficientes e do questionamento de sua capacidade de gestão. Cunha 

(2001a) afirma que as crises de hegemonia e de legitimidade apontadas por Santos (1994) são 

evidentes no Brasil, especialmente no caso de instituições públicas e comunitárias, em virtude 

de suas demandas de ensino, pesquisa e extensão.  

Aceitar que compartilhar uma responsabilidade sobre soluções para problemas 

educacionais no nível universitário é do interesse dos professores constitui-se uma questão tão 

nebulosa como responsabilizá-los pelos problemas que enfrentam no cotidiano acadêmico.5  

A este respeito, Silva Jr. & Sguissardi (2001:136) afirmam: 

Dentre os três segmentos que compõem a comunidade universitária das IFES, sem 
dúvida o que tem atuado e reagido de modo mais incisivo e sistemático em relação 
às medidas oficiais visando a reforma da educação superior no país, mormente das 
instituições federais, tem sido o segmento docente, organizado em torno de suas 
associações locais (seções sindicais) e de sua associação nacional, ANDES - 
Sindicato Nacional. 6 

 

Os mesmos autores arriscam uma previsão: 

                                                           
5 Coelho (1999) discute a relação entre responsabilidades por problemas e soluções de uma maneira peculiar e 
histórica quando da análise das “profissões imperiais”, isto é, medicina, direito e engenharia. O autor sublinha 
que a relação entre responsabilidade por um problema e responsabilidade pela sua solução não é direta e nem 
sempre ambas são atribuídas (ou acatadas) ao um mesmo ator social envolvido em um processo de 
profissionalização. 
 
6 ANDES – Sindicato Nacional: Sindicato Nacional dos Docentes das Insituições de Ensino Superior. 
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Por outro lado, o movimento docente (onde se destaca a ANDES), importante 
crítico das políticas oficiais e responsável, entre outros atores, pelo esforço de 
democratização da educação superior, assim como pela busca da excelência da 
produção da educação superior brasileira, tenderá a ser substantivamente 
enfraquecido em decorrência da diferenciação institucional propiciada por diferentes 
estruturas, formas de organização e gestão das instituições, carreira acadêmica e 
níveis salariais, que marcariam o conjunto das IES brasileiras (SILVA JR. & 
SGUISSARDI, 2001:268). 

 

Portanto, retomar a dimensão política do trabalho docente nos cenários esboçados por 

Menezes (2001) e Silva Jr. & Sguissardi (2001) implica a construção de um sistema 

profissional pautado em competências, em cujo bojo estariam estrategicamente conciliados 

projetos individuais, institucionais e sociais. Ramos (2001) esclarece: 

O projeto individual implica a responsabilidade que tem o indivíduo na gestão de 
sua própria carreira profissional. O projeto das empresas, seja qual for o tipo, deve 
cuidar das relações de competitividade nas organizações e de suas responsabilidades 
em desenvolver as competências individuais. Por fim, o projeto social tem como 
foco a dimensão coletiva do profissionalismo e o papel assumido pelo governo e 
pela sociedade em geral (organizações sociais e profissionais) em prover os recursos 
e oportunidades iguais às pessoas para se tornarem profissionais e terem seu 
profissionalismo reconhecido. Os sistemas de competência profissional têm-se 
apresentado como tentativa de realizar essa conciliação (RAMOS, 2001:73).  

 

 Assim, a “competência profissional” e sua gestão não aparecem descoladas da 

realidade prática. Pelo contrário, a competência – como conhecimentos7 manifestos em ações, 

comportamentos, potenciais e, fundamentalmente, resultados, isto é, como “saberes8 

mobilizados de uma determinada maneira em um certo contexto – assume valor diferenciado 

no mercado e reconhecido pela LDB-1996, no seu art. 61, o qual versa sobre a importância do 

“aproveitamento da formação e experiências anteriores em instituições de ensino e outras 

atividades” (BRASIL, 1996), ressaltado por Silke Weber (2000). Este fato toma vulto maior 

ainda quando se pensa em torno de profissões como ocupações que passaram por um processo 

que, conforme Elias (1987), Boudon & Bourricaud (1993), Waddington (1996), Johnson 

(1997) e Roos (2000), dentre outros autores, inclui: 

                                                           
7 Nesta tese, compreende-se “conhecimento” como informações, de naturezas e origens variadas, incorporadas e 
organizadas de diversas formas pelo indivíduo, visando a sua manutenção e sobrevivência. 
 
8 Nesta tese, conceitua-se “saber” como um conjunto de conhecimentos explícitos e tácitos – nos sentidos 
empregados por Nonaka & Takeuchi (1997) –, sistematizados ou não, que permitem ao sujeito uma atuação 
singular e efetiva. Tanguy (1997:63) apresenta a seguinte definição para saberes: “Conjunto de conhecimentos 
que o aluno domina e que a ele pertencem particularmente (aprendizagens passadas e atuais ou aprendizagens 
informais)”.  
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• especialização acadêmica, ou seja, contemplam um saber especializado, validado por 

instituições de ensino, normalmente de ensino superior, e reconhecido socialmente; 

• auto-regulação coletiva entre os próprios membros e via instrumentos legais; e 

• autonomia, altruísmo e independência na execução de suas atividades provenientes 

da especialização e de uma relação diferenciada com o cliente.   

 

Dessa maneira, uma profissão pode ser compreendida como um estágio avançado / 

diferenciado ou um refinamento de uma ocupação, cujos praticantes conseguem um certo 

grau de monopólio em relação aos demais indivíduos na sociedade num determinado tempo-

espaço. O processo de profissionalização, isto é, de mudança de status de ocupação para 

profissão, envolve diferentes atores sociais: instituições de ensino, o Estado, seus próprios 

praticantes e a sociedade. Neste ponto, convém lembrar uma afirmação de Imbernón (2004): 

Se aceitarmos que a docência é uma profissão, não será para assumir privilégios 
contra ou ’ à frente ‘ dos outros, mas para que, mediante seu exercício, o 
conhecimento específico do professor e da professora se ponha a serviço da 
mudança e da dignificação da pessoa. Ser um profissional da educação significará 
participar da emancipação das pessoas. O objetivo da educação é ajudar a tornar as 
pessoas mais livres, menos dependentes do poder econômico, político e social. E a 
profissão de ensinar tem essa obrigação intrínseca (IMBERNÓN, 2004:27).9 

 

De outro lado, Miller (1991, 1992), Apple (1995), Nóvoa (2002), Enguita (1989, 

199110) e Fidalgo (1993, 1996), dentre outros autores, trabalham a questão da perda de 

autonomia do professor e a da burocratização de suas funções no seio das instituições de 

ensino, apontando para um processo de proletarização11 docente, em contraposição à sua 

                                                           
9 Nesta citação, o objetivo da “educação” está focado na emancipação das pessoas. No entanto, tal objetivo pode 
ser ampliado, conforme atentam a Constituição de 1988 (BRASIL, 1988) e a LDB-1996 (BRASIL, 1996a), 
segundo as quais educação é um processo formativo que visa ao desenvolvimento pleno da pessoa e à sua 
preparação para o exercício da cidadania e para o mundo do trabalho. Como sublinharam Rojas e Bastos 
(2001:474), 

Aristóteles [...] afirmava que todos os conhecimentos poder-se-iam resumir em dois tipos de 
saber, segundo sua utilização: o saber de serviço, e o saber de poder. A Educação não escapa 
a esta concepção: a de serviço à humanidade, ou de cúmplice do poder. 

 
10 Neste artigo, Enguita (1991) afirma que, do ponto de vista funcional, o grupo de professores se encaixa no 
conceito de semiprofissão – terminologia cunhada por Etzioni (1969) –, em virtude de eles estarem submetidos 
à autoridades formais intra-organizacionais, apesar de buscarem autonomia no processo de trabalho, 
reconhecimento, status e poder. Para Enguita (1991), uma profissão teria por características a competência, a 
vocação, a licença, a independência e a auto-regulação. 
 
11 Ou desprofissionalização (FREITAS, 2003), ou, ainda, desqualificação profissional (ARROYO, 1985). 
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profissionalização. Nesse sentido, Veiga (1998) afirma que o processo de profissionalização 

não é um movimento linear e hierárquico, não se tratando de uma questão meramente técnica.  

Sendo assim, o problema de pesquisa se caracteriza pelas mudanças ocorridas nas 

atividades docentes universitárias, principalmente após a LDB-1996 e suas leis 

complementares, tendo em vista as possibilidades que se abrem e as exigências que se 

impõem à figura12 do professor. Estas se realizam num ambiente ao mesmo tempo amplo – o 

da profissão, num contexto organizacional, pautado em determinações legais, vinculado a 

instituições de interesse coletivo – e específico – a universidade, com suas expectativas 

formais e informais acerca da competência profissional do professor –, posicionando o 

próprio professor enquanto ator social de sua história. Conforme sistematizam Catani & 

Oliveira (2002:25), “torna-se urgente, portanto, investigar as alterações que ocorrem na 

produção do trabalho e da vida acadêmica das universidades públicas, mormente em razão da 

maior presença do mercado e do Estado avaliador e gestor”. Considerando-se as alterações no 

setor privado, tal necessidade se amplia. O Estado, munido de instrumentos legais e 

burocráticos que visam promover uma maior competitividade no sistema, finda por alimentar  

[...] a dissociabilidade institucional entre ensino e pesquisa, o crescimento da 
concorrência entre as IES, a expansão “desordenada” do sistema, a ampliação do 
mercado de trabalho docente, o crescimento da demanda para os cursos de pós-
graduação, a mercantilização da educação superior, os mecanismos de remodelação 
institucional, dentre outros (CATANI & OLIVEIRA, 2002:51). 

 

Diante desse cenário, a tese que se propõe a defender pode ser sistematizada da seguinte 

forma: existe uma relação de influência mútua entre os processos envolvidos na gestão de 

competências docentes, individualizados e individualizantes, e a profissionalização da 

categoria, processo que se circunscreve à instância coletiva e que, no caso daqueles que 

militam no ensino superior, tem enfrentado amplas e profundas dificuldades de variadas 

ordens.   

Dessa forma, o objetivo desta tese (capítulo 2) é refletir sobre a percepção do professor 

acerca da relação entre gestão de competência profissional em universidades e seu 

profissionalismo docente. No referencial teórico (capítulo 3), conceituam-se os construtos 

competência profissional, competência docente e gestão de competências, apresentando-se 

                                                           
12 Utiliza-se o termo “figura” no mesmo sentido colocado por Villa (1998:30), como “uma unidade que expressa 
mais que a soma das partes, baseada mais na marca que foi criando a imagem mitológica do professor, na 
impressão de sua missão”. 
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em seguida uma discussão sobre “profissão”, pautada na sociologia das profissões13, e uma 

caracterização da “profissão docente”, com ênfase no professor universitário. No capítulo 4, 

descreve-se a metodologia adotada nesta investigação, discutindo alguns aspectos e 

justificando-se algumas opções. No capítulo 5, apresentam-se os dados, utilizando-se de 

gráficos, tabelas e extratos das entrevistas, cujo objetivo é ilustrar e sustentar as análises 

posteriores. Por fim, no capítulo 6, são explicitadas as conclusões, destacando-se as 

limitações percebidas nesta investigação e as perspectivas de pesquisas.

                                                           
13 Evitar-se-á a terminologia “profissão liberal”, em virtude de o adjetivo referir-se a características que não se 
mostram compatíveis com a sociedade contemporânea, principalmente em virtude dos impactos antimonopólio e 
antiexclusividade que têm atingido as profissões liberais clássicas, conforme aponta Villa (1998). 
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2. OBJETIVOS 

 

O objetivo central desta tese é compreender, na percepção do professor, a relação entre 

a gestão de competências em instituições de ensino superior e o profissionalismo docente. A 

escolha por professores que trabalham em universidades foi intencional, pelo fato de a 

universidade contemplar uma estrutura reconhecida em termos da tríade “ensino – pesquisa – 

extensão”. Conforme Fernandes (1998), a universidade é, talvez, a única instituição no 

contexto capitalista que tem por função e por objetivo trabalhar tanto com a crítica social 

como com a ação social, vivenciando as contradições inerentes a estes dois pólos, as quais, de 

acordo com a autora, promovem o progresso social. Nesse sentido, Catani & Oliveira 

(2002:15) afirmam que a vocação primeira da universidade é “ser um campo de reflexão, 

crítica, descoberta e invenção do conhecimento novo, comprometido com a construção e 

consolidação de uma sociedade democrática”. Essa vocação está diretamente vinculada às 

competências e ao profissionalismo docente. Segundo os autores, a universidade pública trata   

[...] de um espaço social provido de capital intelectual e cultural que se interconecta 
com outros campos sociais e que pode, ao mesmo tempo, expressar processos de 
reprodução e de transformação, de ajuste e de resistência, bem como de superação 
dos atuais conflitos e dilemas, por meio da inovação e da luta pela liberdade 
acadêmica e pela autonomia universitária (CATANI & OLIVEIRA, 2002:27). 

 

Em tempos de reestruturação produtiva na educação superior, e diante dos dados 

apresentados anteriormente (Capítulo 1), percebe-se que tal constatação se aplica também à 

esfera privada. 

Ressalte-se a contribuição da pesquisa proposta, considerando-se questões relacionadas 

à carreira docente no ensino superior e a suas bases de manutenção – a gestão de 

competências profissionais –, assim como às perspectivas de integração e diferenciação 

profissional, em ambientes acadêmicos diferentes, os quais reforçam, enfraquecem, moldam e 

(re)estruturam percepções, ações e relações que se travam continuamente em seu seio.  

Em termos temáticos, convém sublinhar que os estudos sobre profissões são escassos no 

país (BONELLI & DONATONI, 1996; BARBOSA, 2003) ainda mais considerando-se a 

docência em ensino superior (BONELLI & DONATONI, 1996). Da mesma forma 

encontram-se as pesquisas sobre competências e gestão de competências, temas que começam 

a ser discutidos em maior profundidade na Administração a partir do final da década de 1990 

(BITENCOURT & BARBOSA, 2004). Do ponto de vista epistemológico, a aproximação de 

abordagens / paradigmas distintos (profissões / institucionalismo; competências / 
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fenomenologia) pode trazer, além dos riscos14, ganhos interessantes para ambos, para o 

desenvolvimento de outras teorias e, sobretudo, para uma melhor compreensão do fenômeno, 

conforme sublinham Lewis & Grimes (2005). 

Note-se, ainda, que os dados e resultados dessa pesquisa representam uma possibilidade 

para as instituições de ensino monitorarem e aperfeiçoarem suas políticas e práticas de gestão 

de pessoas, principalmente os programas de capacitação e desenvolvimento docente. Além 

disso, na perspectiva do professor, a reflexão oriunda da entrevista pode elevar seu nível de 

consciência acerca de suas escolhas profissionais e, daí, o da estruturação de sua carreira, 

tanto no âmbito individual como também no coletivo. Nesse sentido, sindicatos, conselhos 

profissionais e associações,  dentre outras instituições, podem rever suas práticas 

representativas, tornando-as mais efetivas perante à sociedade. 

Visando ao cumprimento do objetivo geral, foram traçados os seguintes objetivos 

específicos: 

• Descrever e analisar a gestão das competências docentes, considerando-se os 

esforços pessoais e os institucionais, tanto individuais como coletivos, dando ênfase 

à  formação e ao desenvolvimento de competências profissionais; 

• Descrever e analisar como as determinações da LDB-1996 são percebidas, 

absorvidas e respondidas por professores universitários, individual e coletivamente;  

• Descrever e analisar como as políticas e práticas de gestão de recursos humanos 

empreendidas por instituições de ensino superior se relacionam com as opções 

individuais e coletivas de formação e desenvolvimento de competências profissionais 

docentes; 

• Descrever e analisar como ações de instituições de interesse coletivo se relacionam 

com a formação e o desenvolvimento de competências profissionais docentes e com 

o processo de profissionalização em curso;  

• Promover comparações dos resultados em termos de diferenças e similaridades entre 

as categorias profissionais investigadas e entre os professores abordados em cada 

instituição de ensino; e 

• Apresentar sugestões de pesquisas, a partir dos dados descritos e analisados, em 

termos de comparação e de extensão a outras profissões, assim como no que diz 

respeito ao processo de formação e desenvolvimento de competências profissionais.

                                                           
14 Conforme evidenciado por Silva (2002b). 
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3. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

3.1 Competência profissional  

A noção de competência vem do latim competentia, derivada de competere, “chegar 
ao mesmo ponto”, oriunda de petere, “dirigir-se para”. Refere-se a “o que convém”; 
no francês antigo, significava “apropriado” (DADOY, 2004:108). 

 

O conceito de competência, segundo Le Boterf (2003), está em construção. Torna-se 

necessário, portanto, elencar alguns autores que já se debruçaram sobre o tema, para, ao 

final, traçar-se o conceito a ser utilizado para fins desta tese. 

Dutra, Hipólito & Silva (1998) sublinham que para um grupo de autores15 que 

realizaram seus trabalhos nas décadas de 1970 e 1980 competência significa o conjunto de 

qualificações que um indivíduo detém para executar um trabalho com um nível superior de 

performance. Segundo Dutra, Hipólito & Silva (1998), após a década de 1980 outros autores16 

contestaram esse conceito de competência, associando-o às realizações das pessoas, àquilo 

que elas provêm, produzem, entregam. Este segundo grupo percebe que o fato de uma pessoa 

possuir as qualificações necessárias para um determinado trabalho não garante que elas sejam 

realmente utilizadas e, conseqüentemente, que se realize tal atividade produtiva. Note-se que 

o primeiro grupo de autores era, em sua maioria, constituído de americanos, enquanto que no 

segundo predominavam europeus.  

McLagan (1997) tenta resumir esta questão afirmando que no mundo do trabalho a 

palavra competência tem assumido diversos significados, normalmente alinhados a 

características dos indivíduos ou das suas atividades produtivas e a resultados decorrentes. 

Numa perspectiva semelhante, Woodruffe (1991) diferencia na língua inglesa competency de 

competence. Segundo este autor, a primeira refere-se a dimensões de comportamento por trás 

do desempenho percebido como competente, enquanto que a segunda designa áreas de 

trabalho em que a pessoa é vista como competente. Competency, nessa perspectiva, relaciona-

se a características do indivíduo e competence, por sua vez, diz respeito ao desempenho no 

cargo e aos resultados alcançados, aproximando-se do conceito de qualificação do Centro 

Interamericano de Investigação e Documentação sobre Formação Profissional da Organização 

Internacional do Trabalho (CINTERFOR-OIT) muito difundido na América Latina, conforme 

                                                           
15 Autores como McClelland & Dailey (1972) e Boyatzis (1982). 
 
16 Le Boterf (1999), Zarifian (1996) e Jacques (1990) são alguns dos autores mais conhecidos dessa linha. 
 



 

 

37 

salienta Ramos (2001). Para tal organismo, o conceito de qualificação incorpora um conjunto 

de conhecimentos e habilidades adquiridos pelas pessoas no decorrer dos processos de 

socialização e de educação / formação, os quais as capacitavam potencialmente a 

desempenhar tarefas num posto de trabalho de maneira satisfatória (CINTERFOR – Projeto 

128, citado por BRÍGIDO, 1999). Já o conceito de competência diz respeito à capacidade real 

para atingir um fim num determinado contexto, a qual está constituída por certos 

conhecimentos e habilidades necessários ao indivíduo (idem).  

Conforme ressaltam Brígido (1999) e Ramos (2001), qualificação refere-se à 

organização, ao posto de trabalho ou cargo, à potencialidade de ação, à possibilidade / 

facilidade de transferência, a algo estático e absoluto no tempo e no espaço. Já competência 

relaciona-se à profissão (ou ocupação), ao indivíduo, aos resultados reais por ele obtidos, à 

dificuldade / impossibilidade de transferência, a algo dinâmico, processual, relativo. Enfim, a 

competência depende da maneira como ela é vista. Portanto, ela é uma “construção social” 

(STROOBANTS, 1993; TOMASI, 2004). 

Ainda sobre a diferenciação qualificação versus competência, as contribuições 

presentes em Tomasi (2004) são dignas de realce. Dugué (2004) explicita os ataques frontais 

sofridos pelo conceito de qualificação, principalmente no final da década de 1970 e a emersão 

do conceito de competência como resposta às novas demandas do mercado e da sociedade. 

Roche (2004) lembra da descrição de Demailly (1987) acerca da competência como algo a 

mais que torna eficiente a qualificação. A autora realizou, ainda, uma comparação entre o 

conceito de competência e três dimensões da qualificação – social, experimental e conceitual 

–, mostrando pontos de interseção e de dispersão entre eles. Roche (2004) indica que o grande 

diferencial entre tais conceitos refere-se à dimensão experimental, a qual enfatiza a natureza 

contextual da competência. Ou seja, “o indivíduo competente em uma dada situação, em um 

dado momento, pode não o ser em uma outra situação” (ROCHE, 2004:46-47). Essa 

percepção é compartilhada por diversos autores, como Sulzer (2004) e Heijden & Barbier 

(2004), para quem o desenvolvimento da competência profissional é influenciado, 

basicamente, por três fatores: os relativos à personalidade do trabalhador; os dependentes da 

função ocupada; e os relativos à organização e ao ambiente do indivíduo. 

Focando na conceituação de competência, Le Boterf (2003) a define como a prática do 

que se sabe em um certo contexto, geralmente marcado pelas relações de trabalho, pela 

cultura organizacional, pelas contingências, pelas diversas limitações, etc. Para ele, 
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competência se traduz em ação, em saber ser e, daí, mobilizar conhecimentos em diferentes 

situações. 

Outros autores que trabalham sobre o construto, como Ropé & Tanguy (1997), Dutra, 

Hipólito & Silva (1998) e Fleury & Fleury (2001), pensam em competência como sendo o 

resultado da soma das duas linhas apresentadas anteriormente (centralidade em 

características do indivíduo e centralidade no desempenho do cargo e resultados). Dessa 

forma, eles alargam o conceito, evidenciando não apenas a presença de um conjunto de 

qualificações, como a necessidade da sua manifestação prática em determinado contexto. 

Assim, o conceito amplia sua abrangência, na medida em que engloba a geração de 

resultados afinados aos objetivos organizacionais.  

Dessa maneira, o conceito de competência vai além da simples qualificação. Zarifian 

(2001) afirma que ele relaciona-se com a capacidade do indivíduo de assumir iniciativas, estar 

além do prescrito, compreender e dominar situações em constante mutação, ser responsável e 

reconhecido por outros. A percepção desse autor deriva, basicamente, de três pontos: a 

natureza contingencial do mundo moderno; o teor participativo da comunicação intra-

organizacional; e seus impactos na percepção de serviços dentro e fora das organizações.   

Le Boterf (2003) acrescenta ao construto variáveis relacionadas à aprendizagem, na 

medida em que situa a competência num ponto convergente entre a pessoa, sua formação 

educacional e sua experiência profissional. Esse autor afirma, ainda, que competência é um 

saber agir responsável, que engloba saber mobilizar, integrar e transmitir conhecimentos, 

recursos e habilidades, em determinado contexto profissional. Assim sendo, tal saber gera 

uma conseqüência inevitável, que é seu reconhecimento por outros. Na mesma linha, 

Sparrow & Bognanno (1994) correlacionam o conceito a um leque de atitudes que permitam 

adaptação rápida a um ambiente cada vez menos estável, incitem o uso produtivo do 

conhecimento e promovam inovação e aprendizagem permanentes. Tais atitudes configuram-

se como relevantes para a obtenção de alto desempenho no exercício de funções, ao longo de 

uma carreira profissional e no contexto de uma estratégia corporativa. Ruas (2005) 

compartilha dessas perspectivas em suas pesquisas. Esse autor, a exemplo de Le Boterf 

(2001), reúne os aspectos discutidos em três grandes eixos percebidos como clássicos: o 

conhecimento – saber; as habilidades – o saber fazer; e as atitudes – o saber ser / agir (RUAS, 

2001). 

Já Perrenoud (1999) recorre ao conceito de “esquema” para definir competência. Para 

ele, os esquemas permitem a mobilização de conhecimentos, métodos, informações e regras 
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para enfrentar uma situação, exigindo uma série de operações mentais de alto nível. Nas 

palavras do autor: 

Uma competência seria, então, um simples esquema ? Eu diria que antes ela 
orquestra um conjunto de esquemas. Um esquema é uma totalidade constituída, que 
sustenta uma ação ou operação única, enquanto uma competência com uma certa 
complexidade envolve diversos esquemas de percepção, pensamento, avaliação e 
ação, que suportam inferências, antecipações, transposições analógicas, 
generalizações, apreciação de probabilidades, estabelecimento de um diagnóstico a 
partir de um conjunto de índices, busca das informações pertinentes, formação de 
uma decisão etc (PERRRENOUD, 1999:24). 

 

Indo além dos conhecimentos, a conceituação de competência de Perrenoud (1999) 

espelha dificuldades em termos da sua gestão nas organizações, pois o esquema pode conter 

alguma rigidez, mas sua orquestração, não, em virtude de seu caráter contingencial. Nessa 

ótica, o conceito de competência se aproxima do de “habitus”, de Bourdieu (2003) – ou seja, 

um conjunto de esquemas que permitem gerar uma infinidade de práticas ao mesmo tempo 

adaptadas a situações, renováveis, mas não explícitas. Assim, “toda competência está, 

fundamentalmente, ligada a uma prática social de certa complexidade” e todas as práticas, até 

mesmo as profissionais, “admitem uma forma profissional”, o que é “perfeitamente normal, 

pois toda competência amplamente reconhecida evoca uma prática profissional instituída, 

emergente ou virtual” (PERRENOUD, 1999:35-36).  

Nesse sentido, Schwartz (1998) afirma que o conceito de competência comporta, no 

mínimo, três polaridades diferenciadas, que se referem: ao grau de apropriação de saberes 

conceitualizáveis; ao nível de apreensão de dimensões situacionais; e à discussão de valores 

peculiares ao meio de trabalho do indivíduo. Segundo o autor, a competência profissional 

transcende a lógica dos postos de trabalho, característica da linguagem da qualificação, 

afirmando ser o deslizamento “qualificação / competência” estruturalmente paralelo ao 

deslizamento “trabalhar / gerir”, dando relevância a aspectos contraditórios relacionados aos 

processos de avaliação, que envolvem tanto ingredientes tangíveis, precisos, consistentes, 

mensuráveis e estáticos como também intangíveis, dispersos, incongruentes, de difícil 

mensuração e dinâmicos. Schwartz (1998) descreve cinco ingredientes da competência 

profissional, os quais operam, individualmente e entre si, com variados graus de 

complexidade.  

O primeiro componente refere-se aos protocolos descritíveis, voltados para as práticas 

experimentais, concretas.  
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O segundo ingrediente relaciona-se a competências práticas difíceis de serem 

verbalizadas ou transmitidas, que variam de acordo com as experiências dos sujeitos:  

[...] competência complexa, profundamente ancorada em uma cultura muito 
específica de triagem, particularizada pelos hábitos coletivos locais de tratamento 
dos imprevistos, geralmente mal formulado ou formulável (SCHWARTZ, 1998:8).  

 

Assim, o segundo ingrediente constitui uma maneira específica de armazenamento na 

forma de saber, podendo ter medidas em comum com o primeiro, porém tende a alimentar-se 

a partir da discussão com particularidades de vida e de trabalho, colocando em xeque questões 

relacionadas à duração do processo de incorporação do “saber”, à formação inerente à 

operatividade e à avaliação que varia de pessoa para pessoa.  

O terceiro ingrediente da competência, de acordo com Schwartz (1998), pode ser 

compreendido como a capacidade e a propensão (variáveis) para estabelecer uma dialética 

entre os dois primeiros componentes, promovendo ajustes em ambos, em virtude das 

circunstâncias que permeiam tal situação. Esta compreensão aproxima-se do conceito de 

“transdução” de Stroobants (1993), que afirma que apenas quem reconhece a situação em que 

o método pode ser aplicado tem condições de transformar o próprio método.  

A perspectiva do terceiro ingrediente abre caminho para o delineamento do quarto: 

Schwartz (1998) afirma que o processo de renormalização permanente diz respeito ao 

componente revitalizador da competência, o qual não obedece determinismos mecanicistas, 

mas proporciona meios para se instaurar uma “dialética de registros”. Este ingrediente não 

despreza antagonismos e conflitos, e chama a atenção para a flexibilidade que o sujeito pode 

demonstrar em termos de construir e reconstruir conexões entre pontos distantes ou mesmo 

díspares, conceitual e/ou pragmaticamente.  

Por fim, o quinto e último ingrediente refere-se a “competência coletiva” ou, nas 

expressões sugeridas pelo autor, “qualidade sinérgica” ou “construção sinérgica”. Este 

componente recupera o caráter instável e parcial dos anteriores, submetendo-os ao diálogo e à 

avaliação coletiva, necessários à constituição de equilíbrios variados e complementares de 

ingredientes individuais dos sujeitos envolvidos nas ações, cuja soma distancia-se do 

resultado coletivo, dificultando ainda mais sua compreensão e avaliação.  

Para Wittorsky (2004), a competência profissional é resultante da combinação de cinco 

fatores, a saber: cognitivo, cultural, afetivo, social e praxiológico. Tais fatores, segundo o 

autor, são articulados em níveis diferenciados: o nível micro, do indivíduo ou do grupo 
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produtor e/ou autor da competência; o nível meso, ou social, do meio social imediato; e o 

nível macro, ou societal, da organização na qual os profissionais estão inseridos. 

Numa tentativa de síntese, Fleury & Fleury (2001:21) propõem um conceito, ao mesmo 

tempo abrangente e preciso, segundo eles, no qual competência é definida como “um saber 

agir responsável e reconhecido, que implica em mobilizar, integrar, transferir conhecimentos, 

recursos, habilidades, que agreguem valor econômico à organização, e valor social ao 

indivíduo”.  O Quadro 1 esclarece alguns pontos relevantes relacionados a tais “saberes”. 

 

Quadro 1 – Competências do profissional 

Competência Significados 
Saber agir  Saber o que e por que faz. 

 Saber julgar, escolher, decidir. 
Saber mobilizar  Saber mobilizar recursos de pessoas, financeiros, materiais, criando sinergia 

entre eles. 
Saber comunicar  Compreender, processar, transmitir informações e conhecimentos, 

assegurando o entendimento da mensagem pelos outros. 
Saber aprender  Trabalhar o conhecimento e a experiência. 

 Rever modelos mentais. 
 Saber desenvolver-se e propiciar o desenvolvimento dos outros. 

Saber comprometer-se  Saber engajar-se e comprometer-se com os objetivos da organização. 
Saber assumir 
responsabilidades 

 Ser responsável, assumindo os riscos e as conseqüências de suas ações, e 
ser, por isso, reconhecido. 

Ter visão estratégica  Conhecer e entender o negócio da organização, seu ambiente, identificando 
oportunidades, alternativas. 

Fonte: Fleury & Fleury (2001:22) 

 

O impacto de agregar valor é, na percepção desses autores, o elo entre indivíduo e 

organização: para o primeiro, agrega-se valor social; para a segunda, valor econômico.  

Desenha-se, portanto, a relação entre o contexto, o processo de aprendizagem e a 

geração e manutenção de competências. Tal relação está em congruência com a corrente 

teórico-filosófica construtivista, de origem francesa, que percebe o processo de aprendizagem 

como um mecanismo de desenvolvimento das competências profissionais.  

Reconhece-se, por outro lado, a dependência entre as entidades envolvidas – indivíduo 

e organização. Segundo Durand (1998), competência é a alquimia necessária às organizações, 

a qual se refere a pessoas e empresas, procurando transformar recursos e ativos em lucros. 

Este fato remete à competência organizacional, que, de acordo com Fleury & Fleury (2001), 

recupera a noção da organização como um conjunto de competências. Nesse sentido, ela pode 

ser analisado a partir das perspectivas de vários autores, como Zarifian (2001), Somerville & 
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Mroz (1997) e Ruas (2001). Salienta-se, porém, que a discussão sobre competências 

organizacionais não é o foco desta tese. 

De acordo com Desaulniers (1997), como o agir competente resulta de 

empreendimentos originários de variadas fontes (o próprio indivíduo, a escola, o Estado, a 

sociedade), ele gera ganhos para todos, constituindo-se em uma estratégia que se presta ao 

desenvolvimento e à consolidação da cidadania.  

Por outro lado, cabe frisar que os conceitos de competência profissional até então 

alinhados nesta tese não contemplam os aspectos políticos e ideológicos que permeiam o 

construto competência, indicados por Ramos (2001), os quais legitimam diferenças intra-

organizacionais e intraprofissionais, assim como individualizam uma construção que é, de 

fato, social, coletiva. Sobre o dueto qualificação–competência, a autora ressalta a 

individualização do segundo conceito, fato que, segundo ela, gera conseqüências (danosas) à 

coletividade pertinente.  

Cabe, portanto, considerar uma compreensão mais ampla da conceituação de 

competência profissional, como a desenvolvida por Cheetham & Chivers (1996, 1998, 2000). 

Em seu modelo teórico, estes autores buscam integrar várias abordagens, quais sejam:  

• a do prático reflexivo – cujo foco concentra-se no conhecimento tácito e na sua 

aplicação, percebendo a reflexão como ferramenta-chave para o desenvolvimento e a 

prática profissional;    

• a técnico-racional – a qual dá ênfase à teoria e ao conhecimento acadêmico-

profissional como uma base para aplicação prática; 

• a da competência funcional – tipicamente envolta com padrões profissionais, 

enfatizando tarefas a serem desempenhadas e habilidades funcionais;  

• a da competência pessoal – a qual enfoca, primordialmente, atributos pessoais 

requeridos para uma performance efetiva; e  

• a da meta-competência – a qual destaca a relevância das competências que capacitam 

os indivíduos a controlar, desenvolver e, mesmo, mediar outras competências. 

 

Segundo eles, o modelo proposto considera aspectos processuais e dinâmicos, assim 

como individuais, coletivos e sociais, além de atentar para macroresultados (da atividade 

profissional), microresultados (de atividades específicas) e resultados parciais (de uma 
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atividade específica). O núcleo do modelo é constituído por quatro componentes centrais, e 

em cada um destes componentes consideram-se grupos de habilidades17, a saber:  

• competência cognitiva / conhecimento – competência técnica / teórica / especialista 

(conhecimento formal base de profissão); conhecimento tácito / prático (dificuldade 

de articular ou passar, sempre ligado com a performance de funções particulares); 

conhecimento procedural (rotinas básicas – como, o quê, quem, quando etc.); 

conhecimento contextual (organização, setor, geografia, base de clientes etc.); e 

aplicação de conhecimento (habilidades de síntese, transferência e conceitualização); 

• competência funcional – específica da ocupação (conjunto de funções específicas da 

profissão); processual / organizacional / administrativa (planejamento, 

monitoramento, implementação, delegação, evolução, administração do próprio 

tempo etc.); mental (capacidade de ler / escrever, de operar com números, de 

diagnosticar, habilidades em tecnologia de informação etc.); e física (coordenação, 

destreza manual, habilidades de digitação etc.);  

• competência comportamental ou pessoal – social / vocacional (autoconfiança, 

persistência, controle emocional e de estresse, habilidades de escuta e interpessoais, 

empatia, foco em tarefa etc.); e intraprofissional (coletividade, conformidade com 

normas de comportamento profissional etc.); 

• competência ética / valores: pessoal (aderência a lei e aos códigos morais ou 

religiosos, sensibilidade para necessidades e valores de terceiros etc.); e profissional 

(adoção de atitudes apropriadas, adesão a códigos profissionais de conduta, auto-

regulação, sensibilidade ambiental, foco em cliente, julgamento ético, 

reconhecimento dos limites da própria competência, dever em manter-se atualizado e 

em ajudar no desenvolvimento de neófitos na profissão, julgamentos sobre os 

colegas etc.).  

 

Sobre essas competências estariam as metacompetências e as transcompetências, as 

quais poderiam ser exemplificadas por: comunicação, criatividade, solução de problemas, 

aprendizagem e autodesenvolvimento, agilidade mental, análise e reflexão. Como resultados 

da competência profissional, Cheetham & Chivers (1998) alinham os percebidos pelo próprio 

sujeito e pelos outros, os quais ele tem acesso por meio dos mecanismos de feedback. Tais 
                                                           
17 Cheetham & Chivers (1998) consideram habilidades como componentes das competências. Ou seja, cada 
competência é constituída de um grupo de habilidades.  
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percepções dos resultados (em termos macro, micro e parciais) levariam o profissional à 

reflexão sobre a ação e, também, na ação18. Daí sua inclusão nas metacompetências.19 Da 

mesma maneira, surgiu a necessidade de considerar no modelo as variáveis personalidade e 

motivação, já que ambas influenciam decisões pessoais acerca das necessidades e das 

possibilidades reais e potenciais de se fazer coisas.  

Por fim, os autores reconhecem a importância do contexto de trabalho e do ambiente de 

trabalho para a competência profissional. Cheetham & Chivers (1998:273) conceituam o 

contexto como “a situação particular na qual um profissional é requisitado a operar”. Já 

ambiente é conceituado como “as condições físicas, culturais e sociais que envolvem um 

indivíduo no trabalho”.  

A Figura 1 permite visualizar o referido modelo.  

                                                           
18 Os termos “reflexão-na-ação” e “reflexão-sobre-a-ação” são utilizados pelos autores nos moldes propostos por 
Schön (1983, 1987), em termos do “conhecimento na ação”, “reflexão na ação” e “reflexão sobre a ação e sobre 
a reflexão na ação”, denotando desenvolvimento do pensamento prático, num processo circular constante.   
 
19 Essa perspectiva vai ao encontro da de Demo (2002:213), autor que sublinha que “o aprender a aprender 
indica uma visão didática composta de dois horizontes entrelaçados, pervadidos pela competência fundamental 
do ser humano, que é a competência de construir a competência, em contato com o mundo, com a sociedade, 
num processo interativo produtivo”. 
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CONTEXTO DE TRABALHO
PERSONALIDADE MOTIVAÇÃO

METACOMPETÊNCIAS / TRANSCOMPETÊNCIAS

comunicação, criatividade, solução de problemas, desenvolvimento
individual / aprendizagem, agilidade mental, análise, reflexão

CONHECIMENTO / 
COMPETÊNCIA 
COGNITIVA

- Técnica / Teórica / 
Especialista

- Conhecimento 
prático - Tácito

- Conhecimento 
Procedural

- Conhecimento 
Contextual

- Aplicação de 
Conhecimento

COMPETÊNCIA 
FUNCIONAL

- Específica da 
Ocupação

- Processual / 
Organizacional   
/ Administrativa

- Mental
- Física

COMPETÊNCIA 
COMPORTAMENTAL 
/ PESSOAL

- Social / Vocacional
- Intraprofissional

VALORES / 
COMPETÊNCIA 
ÉTICA

- Pessoal
- Profissional

observados
pelo
profissional

REFLEXÃO
(super meta)

COMPETÊNCIA PROFISSIONAL
Resultados (macro / micro / parcial)

AMBIENTE DE TRABALHO

observados
por

terceiros

feed back

 
Figura 1 – Modelo de competência profissional proposto por Cheetham & Chivers (1998) 
Fonte: Cheetham & Chivers (1998:275) 

 

Após apresentarem e discutirem os resultados de suas pesquisas, Cheetham & Chivers 

(2000:374) frisaram que a adoção deste modelo permitiu examinar “a natureza da prática 

profissional (como os profissionais operam), a natureza das modernas profissões, 

competência profissional, como pessoas reconhecem competências profissionais em outras e 

como pessoas adquirem sua competência profissional (um exame da contribuição de ambos o 

desenvolvimento formal e outros tipos de experiência formativa)”. Assim sendo, esse modelo 

conceitual foi considerado útil para os fins da pesquisa proposta nesta tese. 

Neste ponto, propõe-se o seguinte conceito de competência profissional a ser adotado 

nesta tese: mobilização de forma particular pelo profissional na sua ação produtiva de um 

conjunto de saberes de naturezas diferenciadas (que formam as competências intelectual, 

técnico-funcionais, comportamentais, éticas e políticas) de maneira a gerar resultados 

reconhecidos individual (pessoal), coletiva (profissional) e socialmente (comunitário). 
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Concebe-se, então, competência profissional como a metarreunião de maneira singular e 

produtiva de competências compostas por saberes variados.  

Ressalte-se que, em função do ambiente em que o professor atua, julgou-se apropriado 

acrescentar-se ao modelo de Chetham e Chivers (1998) a “competência política”, com vistas a 

considerar as relações de poder inerentes a qualquer estrutura organizacional e, daí, às razões 

e formas de atuação do profissional na teia política intra e interorganizacional. Demo (2002) 

afirma que a questão dos professores é complexa, incluindo, no mínimo, dois planos mais 

relevantes, a saber: a valorização profissional e a competência técnica. Segundo o autor, a 

qualidade formal da formação desses docentes é frágil e desatualizada e, em termos da 

qualidade política, falta ao professor a perspectiva de cidadania, a qual é inerente às suas 

atividades e cujo horizonte inclui a valorização profissional, principalmente no que tange à 

remuneração, à carreira  e à organização associativa e sindical.  

Assim sendo, prosseguindo no caminho percorrido por Cheetham & Chivers (1996, 

1998, 2000) e tendo em vista os objetivos desta tese, as habilidades referentes à competência 

política foram concebidas da seguinte forma:   

• competência política – pessoal (percepção acerca dos jogos políticos inerentes às 

organizações, daqueles relacionados às pessoas individualmente e dos derivados dos 

interesses particulares do profissional etc.); profissional (adoção de comportamentos 

apropriadas à manutenção do profissionalismo etc.); organizacional (ações voltadas 

para o domínio ou fluência nas fontes estruturais e normativas de poder na 

organização onde desenvolve suas atividades produtivas etc.); e social (ações 

voltadas para o domínio ou fluência nas fontes pessoais, relacionais e afetivas de 

poder etc.). 

 

De outro lado, tendo em vista que a construção e manutenção da competência 

profissional é uma construção social, conforme também indica Dubar (1997a), em especial no 

caso de professores, de acordo com Esteve (2003), torna-se necessário, portanto, atentar para 

uma conceituação mais profunda de competência profissional, centrando na profissão 

escolhida e situando-a no campo da pedagogia, conforme item a seguir. 
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3.1.1 Competência docente 

Os professores não podem atuar moralmente se são tecnicamente incompetentes 
(SYKES, 1990:95). 

Para ensinar há uma formalidadezinha a cumprir – saber (Eça de QUEIRÓS, 1947). 
 

Dolz & Ollangnier (2004) percebem a dificuldade em definir competência do ponto de 

vista pedagógico e acrescentam que, à medida que tal dificuldade aumenta, eleva-se também a 

necessidade de utilizá-la pragmaticamente. Os autores preferem elucidar três enfoques 

possíveis à noção de competência: seu alinhamento a um contexto histórico, seu 

direcionamento a problemas sociais e suas possibilidades ideológicas.  

Para Cunha (1996:89), a competência docente é vista como uma “ideação de um papel 

socialmente localizado” no tempo e no espaço. A autora sintetiza sua percepção: 

Mesmo que não de forma expressa, há uma concepção de professor competente feita 
pela sociedade e, mais precisamente, pela comunidade escolar. Ela é fruto do jogo 
de expectativas e das práticas que se aceita como melhores para a escola do nosso 
tempo (CUNHA, 1996:89). 

 

Questionando a formação docente universitária, Zabalza (2004) lança luzes sobre o 

sentido e a relevância de tal formação, a pertinência e a contextualização de seus conteúdos, 

as características e necessidades de seus destinatários, a formação de seus agentes e os 

aspectos processuais e metodológicos que compõem a organização desse tipo específico de 

formação. Ele também apresenta alguns desafios à formação dos professores universitários, 

por exemplo, algumas alternativas de práticas didáticas, as possibilidades de flexibilização 

curricular (conforme permitido a cada instituição, a partir da definição de seu projeto 

pedagógico), a incorporação de novas tecnologias (principalmente no que tange a 

comunicação) e, certamente o principal deles, as mudanças de ordem cultural que fazem com 

que a docência pautada no ensino seja transmutada para a docência baseada na aprendizagem. 

Este último ponto implica uma mudança drástica em termos de centralização da atividade 

docente no aluno, e não mais no professor.20  

Alinha-se a tais desafios a percepção de Pimenta & Anastasiou (2002) no que diz 

respeito à precária formação do professor universitário, desprovida de um conhecimento 

científico, ou mais estruturado, acerca do processo de ensino e de aprendizagem. Segundo 

                                                           
20 A esse respeito, Cunha (1996) alinha, basicamente, cinco características do “bom professor”: dominar a 
matéria de ensino; integrá-la ao contexto curricular e histórico-social; utilizar formas de ensinar diversificadas; 
dominar uma linguagem corporal-gestual; e buscar a participação do aluno. 
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essas autoras, os sujeitos são titulados em determinadas áreas do conhecimento, no entanto 

desconhecem as demandas diárias da profissão docente e a necessidade de desenvolver outros 

saberes que permitam e promovam neles uma fluência e um domínio sobre as diversas 

atividades pertinentes, comprometendo todo o processo de aprendizagem, de um lado, e a 

profissão em si, de outro.  

Na concepção de Libâneo, Oliveira & Toschi (2003), o professor deve desenvolver 

saberes que contemplem a docência em si (domínio de conteúdos, acompanhamento de 

alunos, trabalhar valores etc.), a atuação na organização e na gestão da escola (participação 

efetiva em reuniões e conselhos, cooperação, solidariedade, respeito mútuo, diálogo etc.) e a 

produção de conhecimento pedagógico (elaboração e desenvolvimento de projetos de 

investigação). Segundo os autores, tais saberes devem compor um perfil que não se esgota em 

si mesmo, mas que permita ao professor o aprimoramento contínuo. Nesse sentido, Grillo 

(2001:138) descreve a singularidade da situação de ensino: 

O cotidiano da sala de aula é sempre instável e exige do professor a reinterpretação 
de cada situação problemática em decorrência do confronto desta com outra 
experiência já vivida, a qual nunca se repete. As condições de ensino mudam dia a 
dia e não existe segurança do que ‘dá certo’. Nessa perspectiva, o professor 
necessita ser um pesquisador que questiona o seu pensamento e a sua prática, age 
reflexivamente no ambiente dinâmico, toma decisões e cria respostas mais 
adequadas porque construídas na própria situação concreta. 

 

Assim sendo, na perspectiva de Perrenoud (1997), a prática docente oscila entre a rotina 

e a improvisação, entendendo a improvisação não como despreparo, mas como resultado de 

uma prática criativa, fruto de uma reflexão em um determinado contexto, recuperando o 

conceito de “habitus”, de Bourdieu (2003).  

Grillo (2001) cita Porlán & Rivero (1998) ao enfatizar a relevância do conhecimento 

prático na conduta do professor. Para este autor, os conhecimentos acadêmicos (que soma 

conteúdos específicos e didático-pedagógicos), o experiencial puro (pautado em experiências 

individuais, subjetivas e informais) e o filosófico, ou metadisciplinar (de natureza 

epistemológica, que permite avaliar os demais conhecimentos formalizados), são elaborados 

pelo conhecimento prático profissional que  

[...] articula-os de forma original e idiossincrática, uma vez que a esses se integram 
teorias implícitas ou explícitas, experiências e valores pessoais, rotinas e esquemas 
de ações particulares aceitos pelos docentes após a reflexão (GRILLO, 2001:139). 

 



 

 

49 

Pensar na profissão docente como uma justaposição de competência acadêmica 

(domínio de saberes) e competência pedagógica (domínio da transmissão dos saberes) é algo 

falacioso na percepção de Perrenoud (1999), pois para ele ensinar envolve desenvolver 

artesanalmente os saberes, tornando-os passíveis de ensino, exercício e avaliação pelos 

alunos, com os meios disponíveis, num determinado ambiente acadêmico e num certo macro-

ambiente.  

Por sua vez, Perrenoud (2000) propõe uma lista de dez grandes famílias de 

competências, salientando que elas não são exaustivas nem definitivas, mas que podem 

nortear a conduta do professor. O autor conceitua competência como “uma capacidade de 

mobilizar diversos recursos cognitivos para enfrentar um tipo de situações” (PERRENOUD, 

2000:15). Ele elucida que as competências não são saberes, mas mobilizam, integram e 

controlam tais saberes de maneira contingencial – ou seja, atrelada a características percebidas 

acerca do contexto, com a finalidade de adaptar da forma mais efetiva o professor a tal 

situação, permitindo sua passagem a outra, e assim sucessivamente. As dez famílias de 

competências seriam: 

a) Organizar e dirigir situações de aprendizagem. 

b) Administrar a progressão das aprendizagens. 

c) Conceber e fazer evoluir os dispositivos de diferenciação. 

d) Envolver os alunos em suas aprendizagens e em seu trabalho. 

e) Trabalhar em equipe. 

f) Participar da administração da escola. 

g) Informar e envolver os pais.21 

h) Utilizar novas tecnologias. 

i) Enfrentar os deveres e os dilemas éticos da profissão. 

j) Administrar sua própria formação contínua (PERRENOUD, 2000:14). 
 

Após descrever cada uma dessas competências, Perrenoud (2000) salienta outras 

virtudes de sua “lista”: fornece subsídios para a manutenção de um plano de formação 

profissional; promove comunicação e integração da equipe de trabalho; e incita a inovação a 

partir da reflexão. Para o autor, não há como promover uma profissionalização docente sem o 

desenvolvimento coletivo de tais competências. No entanto, cabe frisar que essa abordagem 

                                                           
21 No caso de ensino superior, esta competência careceria, obviamente, de revisão e adequação. 
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está primordialmente voltada para a docência, para a instrumentalização do “saber-fazer”.22 

Contraditoriamente, em outra obra, Perrenoud (1999:180-181) afirma: 

Trata-se não tanto de estabelecer uma lista de competências, mas de representar de 
forma precisa os funcionamentos dos professores em situação, entre rotina e 
improvisação, cegueira e lucidez, realismo e ilusão, stress e aborrecimento, 
dispersão e obsessão, angústia e boa consciência, indiferença e paixão, egoísmo e 
altruísmo, depressão e exaltação, racionalidade e intuição, bricolage e método, 
rigidez e inconstância, inconsciência e conhecimento… Apenas com imagens 
detalhadas e realistas do exercício da profissão poderemos deixar de lutar contra 
moinhos de vento, descrevendo simplesmente as competências requeridas bem 
como os recursos necessários para fazer face à complexidade. […] Não é inútil 
definir competências mínimas ou ótimas para ensinar. Mas passa-se ao lado do 
essencial se não se concebem tais competências como componentes do processo de 
profissionalização da atividade docente. 

 

Redefinir as competências docentes, independentemente do nível de ensino, portanto, é 

um processo necessário e que implica, segundo Perrenoud (1999), apostas e advertências, 

conforme Quadro 2. 

 

                                                           
22 As atividades acadêmicas em nível superior, conforme descrito no item 3.2.1, são mais diversas e amplas, 
indicando, neste caso, algumas reservas com relação à adoção desse modelo para fins dessa tese. 
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Quadro 2 - Razões possíveis para redefinir as competências 

Apostas Advertências 
1. Reforçar a adequação da formação 

dos professores às necessidades e 
normas do meio escolar. 

A redefinição periódica das competências esperadas permite uma 
regulação das formações iniciais, no sentido de uma maior 
conformidade às condições de exercício da profissão docente no 
terreno. 

2. Aumentar a coerência entre a 
formação de professores e as 
finalidades da política de educação. 

A formação inicial, longe de ser uma simples resposta às 
necessidade de qualificação, pode ser um fermento de mudança, 
uma estratégia de inovação. 

3. Garantir uma maior estandartização 
da formação inicial entre instituições 
de formação. 

Pode tratar-se de restaurar uma unidade que se enfraqueceu no 
decorrer dos anos, para favorecer a paridade de estatutos e a 
mobilidade dos professores. 

4. Melhorar a continuidade da 
formação entre o pré-escolar, o 
primário, o secundário, o 
profissional e a formação de adultos.

É possível que as diversas formações, inseridas em diversas 
estruturas, seguindo percursos distintos, não tenham suficiente 
coerência para assegurar a continuidade de responsabilização pelos 
alunos ao longo da sua escolaridade. 

5. Redefinir as relações entre a 
formação de professores e os outros 
setores da ciência da educação na 
universidade. 

A coexistência da formação de professores e de outros setores 
tradicionalmente mais acadêmicos das ciências da educação nem 
sempre é harmoniosa, e a formação de professores sente-se, muitas 
vezes, desfavorecida. 

6. Reequilibrar os pesos respectivos 
das abordagens didáticas 
disciplinares e das abordagens 
transdisciplinares, baseadas em 
diversas ciências humanas. 

O alargamento das funções da escola à integração dos deficientes, 
dos imigrantes e das minorias, a insistência no insucesso escolar e 
na inserção profissional e o contributo das ciências sociais 
modificam o peso dos diversos componentes da formação. 

7. Melhorar ou repensar a articulação 
entre formação teórica e prática, 
universidade e escolas. 

Esta articulação não é nunca inteiramente satisfatória, implica um 
emparceirar complexo e, por vezes, conflituoso, entre meio escolar 
e instituições de formação. 

8. Rever a repartição dos poderes e a 
delimitação dos territórios. 

A formação de professores é objeto de numerosos grupos de 
pressão e instituições, sempre em competição. 

9. Ter em conta novas concepções da 
formação e da profissão docente. 

Em diversos países, a reflexão avança rapidamente e questiona as 
evidências nacionais. 

Fonte: Perrenoud (1999:174) 

 

Assim sendo, Perrenoud et al (2001) contribuem mais efetivamente com a discussão 

proposta nesta tese ao afirmarem que é necessário ao desenvolvimento de competências 

docentes mais amplas proceder a diversas aprendizagens, a saber: aprender a ver e a analisar; 

a falar e a ouvir, a escrever e a ler, e a explicar; a fazer; a refletir; e a promover a transposição 

didática na formação profissional. Já na perspectiva de Dubar (1997b), o processo de 

composição dos saberes profissionais – práticos, teóricos, técnicos e de organização – define 

a configuração identitária da profissão, em um determinado contexto histórico.23  

Outra classificação de conhecimentos é fornecida por Alarcão (1998), a qual contempla 

como partes do conhecimento profissional outros vários, a saber: o científico-pedagógico, o 

do conteúdo disciplinar, o pedagógico em geral, o do currículo, o acerca do aluno e de suas 

                                                           
23 Ressalte-se que o construto identidade não se constituiu em alvo teórico central nesta tese. No entanto, em 
virtude de sua importância para os construtos envolvidos, construiu-se o Apêndice A - A Questão da Identidade, 
no qual se sintetizam os aspectos conceituais considerados mais relevantes para esta tese. 
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características, o dos contextos (internos e externos à sala de aula), o dos fins educativos, o de 

si mesmo e o de sua filiação profissional. 

Já Vasconcelos (1998) afirma que o profissional completo, ou seja, com a formação 

adequada ao correto exercício da função docente é aquele que consegue reunir todas as 

facetas da competência profissional de um educador, a saber: formação técnico-científica 

(domínio técnico do conteúdo a ser ministrado), formação prática (referente à área de 

formação de seus alunos), formação política (sem desprezar a intencionalidade da educação e 

a exigência de ética e competência) e formação pedagógica (voltada para seu fazer cotidiano 

metodologicamente delineado). 

Recusando uma classificação de saberes a partir de critérios internos discriminantes, 

Tardiff (2002) propôs um modelo de análise baseado na origem social. Ou melhor, o autor 

buscou compreender a relação entre a natureza e a diversidade dos saberes dos professores e 

as suas fontes, isto é, sua origem social. Um aspecto importante de tal modelo são as 

possibilidades que ele desnuda em termos históricos, pois contempla a história de vida do 

docente, tanto no âmbito pessoal como no profissional. Dessa forma, segundo o autor, o 

modelo  

[...] tenta dar conta do pluralismo do saber profissional, relacionando-o com os 
lugares nos quais os próprios professores atuam, com as organizações que os 
formam e/ou nas quais trabalham, com seus instrumentos de trabalho e, enfim, com 
sua experiência de trabalho. Também coloca em evidência as fontes de aquisição 
desse saber e seus modos de integração no trabalho docente (TARDIFF, 2002:63). 

 

O Quadro 3 permite visualizar tais saberes, suas fontes sociais de aquisição e os modos 

de integração no trabalho docente. 
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Quadro 3 – Os saberes dos professores 

Saberes dos professores Fontes sociais de aquisição Modos de integração no 
trabalho docente 

Saberes pessoais dos professores A família, o ambiente de vida, a educação 
no sentido lato etc. 

Pela história de vida e pela 
socialização primária. 

Saberes provenientes da 
formação escolar anterior 

A escola primária e secundária, os estudos 
pós-secundários não especializados etc. 

Pela formação e pela 
socialização pré-profissionais. 

Saberes provenientes da 
formação profissional para o 
magistério 

Os estabelecimentos de formação de 
professores, os estágios, os cursos de 
reciclagem etc. 

Pela formação e pela 
socialização profissionais nas 
instituições de formação de 
professores. 

Saberes provenientes dos 
programas e livros didáticos 
usados no trabalho 

A utilização das “ferramentas” dos 
professores: programas, livros didáticos, 
cadernos de exercícios, fichas etc. 

Pela utilização das 
“ferramentas” de trabalho, sua 
adaptação às tarefas. 

Saberes provenientes de sua 
própria experiência na profissão, 
na sala de aula e na escola 

A prática do ofício na escola e na sala de 
aula, a experiência dos pares etc. 

Pela prática do trabalho e pela 
socialização profissional. 

Fonte: Tardiff (2002:63) 

 

De maneira sintética, Tardiff et al (1991) organizam os saberes dos professores em 

saberes das disciplinas, saberes da formação profissional, saberes curriculares e saberes 

práticos, ou da experiência.  Há que se chamar atenção para dois aspectos. Primeiramente, os 

autores lançam luzes sobre as fontes de saberes e esclarecem como elas são continuamente 

desenvolvidas e re-configuradas, permitindo-se perceber a complexidade dos processos 

relacionados à formação e ao desenvolvimento das competências profissionais – em especial, 

as acadêmicas. Dessa maneira, percebe-se que suas componentes – as competências cognitiva, 

funcional, comportamental e ética, conforme modelo de Chetham & Chivers (1998), e 

também a competência política, acrescentada para fins dessa tese – estão em permanente 

movimento, sendo integradas nas atividades dos sujeitos de maneira peculiar e produtiva. O 

segundo aspecto que merece destaque transcende os objetivos desta tese, mas não se pode 

deixar de indicar: refere-se à riqueza de temas que o modelo permite conectar e discutir. 

Temas como “identidade”, “subjetividade”, “relação teoria–prática” e “conseqüências de 

ordem prática e política” podem ser abraçados nessa perspectiva, conforme salienta o próprio 

autor. 

Dessa forma, as competências profissionais, incluindo-se as de ordem acadêmica, não 

se formam nem se desenvolvem descoladas de uma realidade prática e simbólica, nem de 

maneira permanente. Nesse sentido, convém ressaltar:  

Cada universidade não é um todo coeso e unificado: constitui-se em uma estrutura 
de posições diferenciadas e variadas, uma vez que nela habitam diferentes 
concepções de mundo e ocorrem jogos acadêmicos diversificados e competitivos, 
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frutos das disputas dos diferentes atores envolvidos no processo (CATANI & 
OLIVEIRA, 2002:47). 

 

Torna-se necessário, portanto, conceituar e discutir alguns aspectos relevantes 

pertinentes à gestão de competências em si antes de se aprofundar nas questões relacionadas à 

profissão e à profissão docente em especial. 

 

3.1.2 Gestão de competências 

Zarifian (2001:126) afirma que “a lógica da competência leva a revisitar o conjunto de 

práticas de gestão de recursos humanos”, abraçando os processos de recrutamento, de 

mudança da organização do trabalho, de avaliação, de identificação de potenciais e de 

construção de projetos individuais, assim como as políticas de formação e de carreira. 

Segundo este autor, cabe à gestão de recursos humanos dar coerência global ao conjunto de 

ações e, dessa maneira, conciliar os interesses da organização e os das pessoas. 

Para Brandão & Guimarães (2001), a gestão de competências faz parte de um sistema 

maior de gestão organizacional. A partir da estratégia organizacional, ela  

[...] direciona suas ações de recrutamento e seleção, treinamento, gestão de carreira 
e formalização de alianças estratégicas, entre outras, para a captação e o 
desenvolvimento das competências necessárias para atingir seus objetivos 
(BRANDÃO & GUIMARÃES, 2001:11), 

 

caracterizando um processo circular e multinível que engloba toda a organização.24 

Dutra (2004) compartilha da compreensão anterior e ilustra o conceito de competência a 

partir de fases de sua utilização: como central na definição das políticas de seleção e 

desenvolvimento de pessoas; sobre a diferenciação por níveis  de complexidade; como 

conceito integrador  da gestão de pessoas, e destas com os objetivos estratégicos da 

organização; e da apropriação por parte das pessoas dos conceitos de competência. Segundo 

esse autor, um dos maiores desafios relacionados à gestão por competências é a identificação 

precisa das competências demandadas pela empresa e pela sociedade, de maneira a garantir 

vantagens competitivas25 e a dar foco nos processos educativos. De outro lado, o autor 

recomenda que alguns “efeitos perversos” sejam evitados, a saber: a desarticulação conceitual 

                                                           
24 Convém lembrar que, na percepção desses autores, o processo de gestão de competências se constitui em 
“mecanismos de controle social de trabalhadores e de manutenção das estruturas de poder das organizações” 
(BRANDÃO & GUIMARÃES, 2001:13) 
 
25 Sobre competitividade, Levy-Leboyer (1997) sublinha que um de seus sustentáculos é configurado por 
políticas de gestão de pessoas atenta ao desenvolvimento dos indivíduos. 
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em relação à prática; a exploração do trabalhador; o descolamento estratégico do modelo 

adotado; e a desarticulação com as pessoas. 

Já Ramos (2001) define a gestão por competências como organizada a partir dos 

seguintes eixos:  

• gestão previsional de empregos e competências – a partir da individualização dos 

trabalhadores no que diz respeito às suas perspectivas e possibilidades de mobilidade 

horizontal e/ou transversal; 

• desenvolvimento de competências individuais – diretamente relacionado com 

mudanças nas políticas organizacionais de formação de pessoal; 

• reconhecimento das competências do trabalhador – desconsiderando-se suas origens 

e formas e incentivando suas próprias ações a esse respeito; e 

• estabelecimento de políticas avaliativas e remuneratórias por competências. 

 

Ramos (2001) salienta a importância das mudanças nas relações de trabalho e nas 

relações educativas, tendo em vista a inserção do conceito de competências nas políticas e 

práticas de gestão. A autora frisa o enfraquecimento do poder de barganha tanto individual 

como coletivo, fruto das ações institucionais individualizantes legitimadas sob a égide da 

gestão de competências, conforme também atenta Manfredi (1999). Na França, Pagés et al 

(1987) apontaram em direção semelhante, chamando atenção para tal fato quando da inserção 

de “novas” tecnologias de gestão em organizações. No mesmo sentido, concluíram Lima 

(1995) e Melo (1991) em suas pesquisas no Brasil.  

Bitencourt & Barbosa (2004) e Dutra (2004) chamam a atenção para as dificuldades 

operacionais da gestão de competências, principalmente no que se refere às estruturas 

remuneratórias e às políticas particularistas das empresas, sem ignorar a ênfase em resultados 

organizacionais, a despeito das expectativas de recompensas individuais. Nesse sentido, 

Dadoy (2004:117) afirma que a remuneração das competências é “tradicionalmente o grande 

problema clássico do reconhecimento da ‘qualificação’”. 

Outras dificuldades encontradas nos processos de gestão de competências referem-se à 

sua avaliação. Para Wittorsky (2004), a competência é mais um processo que um estado. Daí 

a dificuldade em torno de sua formalização e de sua avaliação. Segundo Schwartz (1998), as 

lógicas das competências não são desconectadas das políticas econômicas de emprego ou de 

reconfiguração das relações de poder. Em função da heterogeneidade de seus ingredientes, o 

autor não vê possibilidade de se construir um dispositivo único que dê conta de tal 
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complexidade, enfatizando a invenção de testes e ferramentas ajustados às especificidades de 

cada componente ou grupo de componentes, sem desconsiderar as flutuações em cada 

espectro pessoal. Nas palavras do autor, “não há boa política do trabalho que não seja sensível 

a esse problema de receita” (SCHWARTZ, 1998:16), o qual, normalmente, não leva em 

consideração condições autênticas para trabalhar as competências. O autor afirma que “a 

urgência, as dificuldades econômicas, certas estratégias industriais (deslocamento...) ou 

pessoais (lutas pelo poder) não criam tais condições”  (SCHWARTZ, 1998:17), fatos que 

realçam ainda mais as dificuldades em torno dos processos relacionados à gestão das 

competências. 

Quanto à mobilidade do profissional, Dugué (2004) afirma que a lógica das 

competências finda por promover evoluções horizontais, dissociando-as das evoluções 

promocionais (verticais ou de carreira). Da mesma forma, as evoluções de cunho coletivo 

(tempo de serviço, por exemplo) tornam-se preteridas em face das individuais (mérito, por 

exemplo), acarretando impactos nos processos avaliativos que tendem a se tornarem 

permanentes.  

No que diz respeito ao treinamento e ao desenvolvimento das pessoas, Dugué (2004) 

sublinha que o local de trabalho tornou-se formador por excelência, invalidando, 

parcialmente, o saber adquirido na escola.26 Nesse sentido, Stroobants (1997) alinha dois 

problemas importantes e intimamente conectados para a gestão de competências: a 

capacidade individual de aprender e a transferibilidade das competências. Segundo a autora, 

Se a competência não determina a qualificação, em contrapartida, a qualificação 
condiciona as transformações das competências. É claro, essa história é sempre 
singular e começa muito antes da inserção no mercado profissional 
(STROOBANTS, 1997:159). 

 

O caráter individualizante das práticas de gestão de pessoas sob a égide da gestão de 

competências é ressaltado por Dugué (2004) nos seguintes termos: 

Formas de organização que levam o trabalhador a prescrever o seu próprio trabalho 
ganham espaço: os processos participativos, os contratos por objetivos, as formas de 
auto-avaliação, o enfraquecimento das funções de controle ou de autoridade em 
proveito das funções de facilitação, todas essas novas formas de gerenciamento são 
elementos constitutivos da lógica da competência. Elas modificam o sistema 
hierárquico no interior da empresa, levando cada trabalhador a se considerar como 
parte constitutiva de uma corrente que o liga, continuamente, à direção. Em 

                                                           
26 No caso dos acadêmicos, tende-se a desvalorizar o saber técnico-pedagógico, conforme já mencionado 
anteriormente, em face do saber técnico-específico de sua área de conhecimento. 
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corolário, essas práticas contribuem para enfraquecer os coletivos (DUGUÉ, 
2004:26). 

 

Assim, as referências coletivas perdem suas forças, comprometendo o processo de 

profissionalização, conforme poder-se-á perceber quando da reflexão sobre profissão — em 

especial, a docente, no ensino superior.  

Por fim, percebeu-se, ao analisar bibliografias pertinentes, que muitos autores27, ao se 

referirem à gestão de (ou por) competências, retomavam a conceituação do construto 

competência, deixando lacunas sobre políticas e procedimentos efetivos em termos das 

atividades particulares da gestão de pessoas. Tais atividades podem ser exemplificadas como: 

descrição, análise e avaliação dos cargos, delineamento de carreiras, recrutamento e seleção, 

admissão e demissão, treinamento e desenvolvimento, avaliação funcional (desempenho, 

resultados e potencial), saúde e segurança ocupacional, relações com entidades de classe / 

sindicatos etc. Como essas atividades são conjugadas sob a égide da competência profissional 

nessas bibliografias, mais se assemelham à concepção de “qualificação” do que, efetivamente, 

de competência.  

Assim, o conceito proposto nesta tese para gestão de competências é: conjunto de todos 

os esforços individuais, sociais, coletivos e organizacionais no sentido da formação e do 

desenvolvimento de competências e metacompetências, fundamentados na reflexão do sujeito 

na e sobre sua própria ação, propiciando resultados em termos macro, micro e parciais, 

observáveis pelo indivíduo e por terceiros. Gerir o intangível, abraçando a personalidade e a 

motivação dos profissionais, ainda apresenta-se como uma questão na Administração para a 

qual Dugué (2004) apresenta algumas pistas conceituais no que se refere ao âmbito da 

empresa (seu caráter multifacetado: integrador no sistema hierárquico, orientador em termos 

de mobilidade, seletivo no sistema de reconhecimento); e ao âmbito social (planificação de 

mercado e integração entre trabalho e formação). Já Heijden & Barbier (2004) são mais 

pragmáticas: o gerenciamento de competências deve preconizar seu desenvolvimento e a 

flexibilidade dos empregados, a partir de iniciativas que partam, ao mesmo tempo, tanto do 

gerenciamento como do empregado. 

Reforça-se, dessa maneira, a necessidade de construção de um sistema profissional 

pautado em competências que concilie, de maneira estratégica, projetos individuais, 

institucionais e sociais, conforme descrição de Ramos (2001), presente na Introdução desta 

                                                           
27 Como Gramigna (2002), Quinn et al (2003), Dutra (2004), Daólio (2004), Wood Jr. e Picarelli Filho (2004) e 
os artigos organizados por Ruas, Antonello e Boff (2005), dentre outros. 
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tese. A conexão entre profissionais, organizações e governo implicaria, inevitavelmente, um 

redimensionamento do processo de profissionalização relacionado, nos moldes discutidos 

pela Sociologia das Profissões, conforme se segue. 

 

 

3.2 Profissão 

Profession é uma palavra da linguagem comum que entrou de contrabando na 
linguagem científica; mas é, sobretudo, uma construção social, produto de todo um 
trabalho social de construção de um grupo e de uma representação dos grupos, que 
se insinuou docemente no mundo social (BOURDIEU, 2003:40). 

 

De acordo com Gyarmaty (1975), as profissões se distinguem das ocupações, 

basicamente, em virtude da propriedade da autonomia, enquanto direito de regular e controlar 

sua própria atividade, e do monopólio profissional, fruto de leis que impedem indivíduos 

formalmente não considerados membros de determinado grupo profissional de competir com 

seus profissionais. A autonomia profissional é, segundo o autor, uma característica ambígua, 

pois, de um lado, permite às profissões se livrarem do controle da sociedade à qual deveriam, 

a princípio, servir e, de outro, a imagem da profissão diz de um poder cuja utilidade visa, 

exclusiva e permanentemente, ao benefício da sociedade. O autor percebe as profissões como 

o mais importante grupo de poder nas sociedades industrializadas.  

De fato, a Sociologia das Profissões começou a distinguir-se como disciplina em 

decorrência dos estudos de Durkheim (1978) acerca da divisão do trabalho social, no qual o 

autor salienta o papel de associações profissionais reconhecidas tanto pelo Estado quanto pela 

sociedade, as quais, investidas de poder formal, assegurariam a integração e a regulação 

social. No caso dos professores brasileiros, Demo (2002) afirma: 

As associações de professores ainda não descobriram seu papel estratégico na 
recuperação da universidade e da educação como fator mais adequado no processo 
de modernização. Confundem-se com o sindicalismo reivindicativo sobre relações 
de trabalho. Isto é fundamental, até porque faz parte da qualidade política. [...] Não 
adianta despachar o problema para o sistema, como se o professor fosse apenas 
vítima. Pior ainda é esperar do sistema solução. Se solução existe, terá o próprio 
professor como paladino e começará pelo mérito acadêmico (DEMO, 2002:168-
169). 

 

Parsons (1968), por sua vez, compreendia a identidade de uma profissão como pautada 

em uma competência técnica e prática, formalmente desenvolvida por instituições 

educacionais e científicas, dando destaque aos aspectos universais (quando da aplicação de 
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princípios gerais para solução de problemas específicos de clientes), sociais (relacionados à 

responsabilidade de suas ações em face da sociedade, ressaltando aqui a questão da “vocação” 

profissional) e culturais (principalmente os de cunho coletivista). No entanto, as relações 

entre grupos profissionais e destes com a estrutura social são aspectos não discutidos por esse 

autor. Sua preocupação, assim como a de Abott (1988), parece estar centrada em explicar 

mais o que os “profissionais” fazem do que como eles se organizam para realizar tais 

atividades produtivas. Dessa forma, o domínio de um conhecimento assume papel central na 

abordagem desses dois autores. Por outro lado, as percepções de Parsons (1968) e Abott 

(1988) perpassavam alguns pressupostos, a saber:  

• O processo de profissionalização é unidirecional, um “caminho sem volta”.  

• A evolução de uma profissão não depende explicitamente do desenvolvimento de 

outra(s) profissão(ões).  

• Os apelos da estrutura social e cultural são mais importantes que o trabalho 

executado pelas profissões.  

• No interior das profissões, prevalece a homogeneidade, e as diversidades são tidas 

como contingenciais.  

• O processo de uma ocupação tornar-se profissão não se altera com o tempo.  

 

Tais pressupostos, que desconsideram fatores situacionais e dinâmicos do processo de 

profissionalização, foram discutidos e combatidos por outros autores, os quais resistiam à não 

contextualização das profissões. Convém ressaltar que a expressão sistema de profissões foi 

cunhada por Abbot (1988), por meio da qual exprimiu sua crença de que profissões entravam 

em conflito por jurisdição (controle e responsabilidade sobre problemas e soluções 

pertinentes à profissão), constituindo-se este um ponto central no processo de 

profissionalização das mesmas. No caso específico de docentes do ensino superior no Brasil, 

Cunha & Leite (1996:86) afirmam que “o professor é valorizado pelo êxito que alcança no 

exercício de sua atividade como profissional liberal”, apontando dificuldades operacionais 

desse conceito (“sistema de profissões”) no caso dos profissionais a serem investigados nesta 

tese.  

Sobre a profissionalização de determinadas ocupações, Weber (1946) a percebe como 

um processo essencial da modernização no que diz respeito aos estatutos sociais como 

dependentes das atividades desenvolvidas pelos membros e dos critérios racionais de 

competência e de especialização. Dubar (1997a), no âmbito dessa discussão, diferencia 
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“ofício” – atividade herdada, cujos estatutos são atribuídos via socialização prioritariamente 

comunitária – de “profissão” – atividade escolhida, cujos estatutos são (re)estruturados via 

socialização, fundamentalmente, societária –, apontando para “uma dimensão comunitária 

estruturante do sistema social global” (DUBAR, 1997a:127). Assim sendo, as principais 

categorias da abordagem weberiana seriam: o poder, o mercado e o monopólio das profissões, 

enquanto representativas de grupos sociais e, daí, de interesses particulares. 

Johnson (1972), considerado um dos discípulos de Weber sobre o tema, chama a 

atenção para a variável do poder, sublinhando que uma profissão não é uma ocupação em si, 

mas uma forma de exercer controle sobre ela. Assim sendo, um dos aspectos centrais da 

abordagem desse autor diz respeito aos meios de afiliação que as pessoas (individualmente e 

em grupo) manipulam com a finalidade de defender interesses particulares, inclusive no que 

tange às relações de trabalho, desviando, dessa maneira, o foco da prestação de um serviço 

que exige especialização técnica para necessidades de determinados grupos profissionais. Em 

decorrência da perspectiva de Johnson (1972), processos de desprofissionalização e de 

proletarização de certas profissões são passíveis de análise. Essa linha de pensamento parece 

visível no trabalho de Child & Fulk (1982), no qual os autores sugerem que o controle 

ocupacional deve ser analisado a partir de quatro fatores:  

a) restrição de acesso à base de conhecimento dos profissionais;  

b) contexto de emprego profissional;  

c) poder e autoridade na relação cliente–profissional; e, 

d) relacionamentos entre a profissão e as agências ou instituições governamentais.  

 

Outra autora que iniciou seus trabalhos na perspectiva weberiana foi Larson (1977), 

cuja percepção acerca da ascensão e fortalecimento do profissionalismo retratava 

explicitamente o surgimento de um novo meio de desigualdade estrutural. Ela entende que as 

transformações que ocorreram na sociedade mudaram sensivelmente os papéis do mercado e 

do conhecimento e que ao profissional cabia controlar, com exclusividade, uma expertise 

superior, conforme sublinha Barbosa (1993). Larson (1988) afirma que nas sociedades 

modernas as universidades legitimam os conhecimentos dos especialistas, em função tanto do 

testemunho e da validação que sua natureza institucional promove como de sua representação, 

na escala social, da “autoridade transcendente da ciência como sistema de conhecimento“. 

Costa (1995) afirma que, para Larson,   
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[...] tal como vem sendo conduzida, a ideologia da profissionalização tem 
contribuído para a legitimação de uma sociedade desigual e para a reprodução do 
ordem social dominante (COSTA, 1995:93). 

 

Assim, Larson (1989) reconhece o processo de profissionalização como algo dinâmico, 

que varia conforme as contingências histórico-culturais, sugerindo a existência de diversos 

tipos de profissionalismo, com características também diferenciadas. No caso específico do 

professor, Tardif e Lessard (2005) afirmam que se trata de um “trabalho interativo”, cuja 

principal característica é colocar em relação, no quadro de uma organização, um trabalhador e 

um ser humano que se utiliza de seus serviços. Dessa forma, os contornos da profissão 

docente nem sempre são bem delimitados, sendo permeados por mediações lingüísticas e 

simbólicas, que exigem do praticante capacidades profissionais e competências reflexivas de 

alto nível. De acordo com os autores, trabalhos interativos apontam para questões 

relacionadas a poder e a valor, constituindo a dimensão ética aspecto central nesta perspectiva 

de compreender esta profissão. Para eles, trabalhos interativos são os principais vetores de 

transformação da organização socioeconômica das sociedades modernas avançadas. Tardif e 

Lessard (2005) sublinham, ainda, que a docência é uma atividade tão antiga quanto a 

medicina e o direito, representando um setor nevrálgico sob todos os pontos de vista, cujo 

estudo, enquanto profissão e trabalho, continua sendo negligenciado.    

Outra contribuição de Larson (1977) foi a expressão projeto profissional, a qual retrata 

as estratégias que as lideranças profissionais adotam no sentido de caminharem rumo ao 

monopólio do mercado de serviços e à mobilidade (ascendente) coletiva, numa ordem social 

pautada na lógica econômica. Coelho (1999:51-53) diferencia “projeto profissional” de 

“projeto coletivo”, compreendendo que o segundo pode espelhar interesses coletivos, mas não 

efetivamente de controle da profissão. 

Voltando à especialidade, Starr (1991) trabalha essa questão em consonância com os 

formatos organizacionais, avançando nas direções relacional e funcional do profissionalismo. 

Para o autor, a formação e o domínio de uma especialidade é um processo permeado por 

conflitos. É nesse sentido que ele introduz o conceito de autoridade cultural – “construção da 

realidade através de definições de direitos e valores” (STARR, 1991:28) – diferenciando-o do 

de autoridade social – “controle da ação por meio da emissão de ordens” (STARR, 1991:28) 

–, sendo que o primeiro pode residir nos atores sociais, como prescreve a segunda, mas 

também em objetos culturais e produtos de atividade intelectual passada (Bíblia, dicionários, 

mapas, trabalhos acadêmicos, leis etc.). A autoridade cultural pode, então, ser usada e 

consultada sem ser, efetivamente, exercitada ou alterada. 



 

 

62 

No entanto, a perspectiva interacionista de Freidson (1998) traz contribuições de 

natureza ímpar para a compreensão da formação dessa “autoridade cultural”. Segundo este 

autor, o conhecimento tornou-se um poder na sociedade moderna e as profissões constituem-

se em suporte de ligação entre os dois. Ou seja, interessa a Freidson (1998) a relação entre 

criação, legitimação, transmissão e aplicação do conhecimento formal e do poder que dele 

deriva, embebendo, dessa forma, determinadas profissões de um “poder profissional” no 

contexto da divisão do trabalho que impera nas organizações. Tal poder advém do monopólio 

do conhecimento e da autonomia de julgamento do profissional (gatekeeper), mesmo em face 

de normas previamente estabelecidas. Para o autor, uma profissão pode ser considerada como 

tal se se pauta: na educação superior e nos conhecimentos formais abstratos que ela repassa; 

na sua capacidade de exercer poder e de permitir a sobrevivência do sujeito; e na tomada da 

educação como pré-requisito seletivo à ocupação de posições e níveis específicos no mercado 

de trabalho. No entanto, Freidson (1998) percebe que no mundo moderno encontra-se um 

profissionalismo que  

[...] está desprovido das instituições responsáveis pela garantia de meio de vida aos 
trabalhadores, um profissionalismo expresso puramente como dedicação a um 
compromisso com a prática de um ofício complexo que tem valor para os outros. 
Libertá-lo do material interesse próprio é a maneira mais radical pela qual o 
profissionalismo pode renascer (FREIDSON, 1998:43). 

 

Outro conceito interessante discutido por Freidson (1984), citado por Tardif & Lessard 

(2005), é o de grupo de referência. Segundo o autor, profissionais que fazem parte deste 

grupo no interior da organização são capazes de controlar as atividades dos demais e seu 

ambiente de uma forma geral, assim como impor normas aos outros, constituindo-se o 

trabalho central em torno do qual o restante deve gravitar. 

Não há como, portanto, pensar na profissão–professor universitário sem considerar as 

contribuições dos referidos autores, percebendo as complexas relações que envolvem o 

Estado, as instituições de ensino superior (em dupla via: como formadoras e como 

empregadoras desses profissionais) e os próprios docentes. Ressalte-se aqui a contribuição de 

Bourdieu (2003) no sentido de apresentar o sistema de profissões como um campo de poder 

simbólico, ou seja, como elemento “estruturado” e “estruturante”, que configura e, ao mesmo 

tempo, é configurado e legitima a relação de dominação pertinente a determinada profissão 

num certo contexto histórico. Sobre este ponto, Bonelli (1993:33) lembra que, para Freidson, 

“o poder das profissões apóia-se na diferenciação de seus membros em praticantes, 
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administradores e intelectuais”, alinhando, dentre estes últimos, professores e pesquisadores, 

os quais  

[...] não exercem poder sobre nada nos locais de trabalho profissional, mas sua 
atividade forma a base para as regras organizacionais dos administradores e para as 
decisões de trabalho dos praticantes. São eles que controlam quem vai possuir o 
diploma necessário ao exercício profissional (BONELLI, 1993:33-34). 

 

E quem ou como se controla quem vai possuir o poder de controlar a inserção de outrem 

numa profissão? No caso da educação brasileira, algumas pistas foram delineadas por Silke 

Weber (2002, 2003), autora que frisa as políticas públicas correlatas. Mas no caso do ensino 

superior, especificamente, a questão permanece em aberto. Por outro lado, Balbachevsky 

(1999) afirma que as instituições de ensino superior, no Brasil e no mundo, são  

[...] instituições que se afirmam enquanto lócus de produção e reprodução da 
comunidade acadêmica, a qual, por sua vez, legitima-se como guardiã, produtora e 
transmissora do conhecimento esotérico acumulado da sociedade 
(BALBACHEVSKY, 1999:18). 

 

Essa autora aponta, ainda, uma questão remanescente na discussão acerca da profissão 

docente: seriam os professores do ensino superior membros de uma única profissão ou, de 

acordo com cada disciplina ou contexto institucional, eles representam uma multiplicidade de 

profissões que compõem o espectro da academia, tendo em vista o desenvolvimento que cada 

grupo alcança, resultante da inevitável fragmentação interna? Sem uma resposta consistente 

para esta questão, Balbachevsky (1999) afirma que a crescente especialização das atividades 

acadêmicas é diretamente proporcional ao distanciamento entre as preocupações e as 

motivações de profissionais de diferentes campos do conhecimento, fato que pode ter raízes 

mais (ou menos) profundas, de acordo com a estrutura organizacional na qual o professor 

desenvolve suas atividades.  

Neste ponto, é conveniente esclarecer que, para os fins desta tese, tomar-se-á como 

conceito de profissão o seguinte: um conjunto de atividades produtivas desenvolvidas por um 

grupo de pessoas que possuem conhecimentos específicos, validados academicamente e 

reconhecidos socialmente, mediante instrumentos regulatórios formais ou informais que são 

compartilhados coletivamente, garantindo elevado grau de autonomia no exercício de suas 

atribuições, movidas em certo nível por altruísmo.   

Resta, portanto, lançar algumas luzes sobre as características particulares da profissão 

de professor e, em especial, no ensino superior. 
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3.2.1 Profissão docente (o professor no ensino superior) 

Na sociedade contemporânea, as profissões liberais têm sido o parâmetro de 
profissão, justamente por atenderem aos atributos reconhecidos como próprios de 
uma profissão. O magistério, devido a sua origem ligada essencialmente à 
catequese, ao artesanato e à maternidade e, em razão de sua majoritária condição de 
assalariado dependente da estrutura pública ou privada, nunca chegou a ter esse 
estatuto (CUNHA, 1999:130). 

 

Segundo Miller (1991), as atividades acadêmicas de nível superior, como ensino, 

pesquisa, extensão, orientação e administração28, têm mudado nos anos recentes. Tardif & 

Lessard (2005) afirmam que um traço peculiar desse trabalho é a diversidade de tarefas a 

cumprir, as quais exigem diferenciadas competências profissionais de seus praticantes, já que 

nem todas essas tarefas seguem a mesma lógica nem exigem o mesmo tipo de engajamento, 

caracterizando, assim, a profissão docente como uma “profissão interativa”. Nessa 

perspectiva, “o docente se assemelha mais a um ator social do que a um agente da 

organização” (TARDIIF & LESSARD, 2005:45). Nesse sentido, Miller (1991) sublinha que o 

ambiente e a pressão sobre determinadas tarefas têm alterado, por sua vez, experiências de 

trabalho e seus significados, o que afeta tanto os professores como as instituições de ensino. 

Sobre as tensões e dilemas, Tardif & Lessard (2005:45-47) afirmam: 

Estruturam a identidade dos docentes em diversos aspectos e em diferentes níveis 
[...]: autonomia e controle na realização da atividade docente, burocratização e 
indeterminação da tarefa, generalidade dos objetivos educativos e rigidez dos 
programas e recursos didáticos, universalidade do mandato e individualidade dos 
alunos, rotina das tarefas e imprevisibilidade dos contextos de ação, relações 
profissionais com os alunos, acompanhadas de um grande investimento afetivo e 
pessoal, etc. [...] a descrição do trabalho docente não dá conta da economia de sua 
realidade heterogênea, quer dizer, da presença simultânea de aspectos codificados e 
maleáveis, formais e informais, com as tensões que isso provoca nos próprios 
professores. 

 

Neste sentido, Esteve (1989, 1995) identificou várias grandes mudanças sociais, que 

impuseram certas pressões aos professores e às instituições, no que tange à gestão de tais 

profissionais. De fato, eles constituem-se em fonte de valor ao serviço prestado. São elas: 

                                                           
28 De maneira semelhante, Balbachevsky (1999) caracterizou as atividades acadêmicas no nível superior em 
cinco instâncias: ensino (horas em sala de aula, preparação de aulas, orientação de alunos, correção de provas 
etc.), pesquisa (acompanhamento da literatura, trabalho de campo ou de laboratório, elaboração de relatórios ou 
artigos etc.), serviços (atendimentos de terceiros, atividades extra-acadêmicas, voluntárias ou de extensão etc.), 
administração (trabalhos administrativos, reuniões internas na academia etc.) e outras atividades acadêmicas 
(reuniões de associação profissional, organização de eventos, edição de publicações acadêmicas etc.). Para fins 
desta tese, priorizou-se a categorização de Miller (1991), por ampliar a tríade contemplada na LDB-1996. Isto é, 
o autor somou ao ensino, à pesquisa e à extensão outras duas atividades: as de orientação e as administrativas e 
burocráticas. 
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• inibição educativa de outros agentes de socialização (ESTEVE, 1989, 1995); 

• aumento das exigências em relação ao professor (ESTEVE, 1989, 1995); 

• crescentes contradições no papel do professor (ESTEVE, 1989, 1995); 

• deterioração da imagem do professor (ESTEVE,1989, 1995). 

• mudanças nas relações professor – aluno (ESTEVE, 1995); 

• fragmentação do trabalho do professor (ESTEVE, 1995); 

• ruptura do consenso social sobre a educação (ESTEVE, 1995); 

• mudança de expectativas em relação ao sistema educacional e à longevidade ou 

utilidade do conhecimento (ESTEVE, 1989, 1995);  

• desenvolvimento de fontes de informação alternativas à escola (ESTEVE, 1995); 

• modificação do apoio da sociedade ao sistema educacional (ESTEVE, 1995); 

• mudança dos conteúdos curriculares (ESTEVE, 1995); e 

• escassez de recursos materiais e deficientes condições de trabalho (ESTEVE, 1995). 

 

O autor diferencia a natureza desses fatores como secundários, isto é, aqueles baseados 

no ambiente, que afetam a situação na qual se encontra o professorado, e como primários, 

que, por sua vez, têm efeitos diretos nas salas de aula, como comportamento de alunos e apoio 

logístico.  

Acrescentam-se, no caso brasileiro, determinações legais, principalmente as definições 

da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (BRASIL, 1996a), LDB-1996. Conforme 

problematizado na Introdução desta tese, em diversos pontos o conteúdo dessa Lei atinge, 

direta ou indiretamente, professores universitários. Isso diz respeito à caracterização das 

universidades, ao delineamento de seus objetivos e responsabilidades, às exigências quanto à 

titulação acadêmica e à dedicação do seu quadro docente, isto é, à sua formação inicial e 

continuada, dentre outros aspectos. Quanto à titulação, Balbachevsky (1999) afirma que esta 

dimensão representa a qualificação produzida e controlada pela corporação profissional e 

constitui-se em uma medida bastante fidedigna do status profissional do membro, no interior 

da academia, salientando sua relação direta com a carreira do profissional na instituição de 

ensino. Complementando, Larson (1989) enfatiza que professores do ensino superior se 

diferenciam por deterem conhecimentos de áreas específicas, as quais lhes proporcionam 

prestígio conforme o status da tal área. Já o conhecimento pedagógico é considerado como de 

categoria inferior, não propiciando uma diferenciação positiva para quem o possui. Behrens 

(1998:66) afirma que “os desafios na busca da profissionalização do professor passam, 
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primeiro, pela qualificação pedagógica”. Para Nóvoa (2002), a relação entre conhecimento 

específico e conhecimento pedagógico reflete tensões para o profissional. Ele afirma: 

Os professores nunca viram o seu conhecimento específico devidamente 
reconhecido. Mesmo quando se insiste na importância da sua missão, a tendência é 
sempre para considerar que lhes basta dominarem bem a matéria que ensinam e 
possuírem um certo jeito para comunicar e para lidar com os alunos. O resto é 
dispensável. Tais posições conduzem, inevitavelmente, ao desprestígio da profissão, 
cujo saber não tem qualquer “valor de troca” no mercado acadêmico e universitário 
(NÓVOA, 2002:22). 

 

Decorre daí a experimentação, por parte dos professores, de três dilemas: a redefinição 

de um sentido social do seu trabalho em face da comunidade; a reflexão acerca da sua 

autonomia diante do caráter colegiado do projeto de suas ações; e a reconstrução do 

conhecimento profissional a partir de uma reflexão prática e deliberativa. Segundo Nóvoa 

(2002), tais dilemas comportam, respectivamente, três duplas de saberes, que compõem suas 

competências profissionais: relacionar e relacionar-se; organizar e organizar-se; e analisar e 

analisar-se. O autor realça, portanto, uma tripla dimensão da “nova profissionalidade 

docente”— pedagógica, científica e institucional —, realçando as perspectivas dos saberes e 

dos valores pertinentes aos professores. 

Masetto (1998) afirma que é recente, por parte dos professores universitários, a 

consciência de que a docência, assim como a pesquisa ou, ainda, o exercício de qualquer 

profissão, exige capacitação própria e competências específicas que permitam o exercício de 

vários e simultâneos papéis, inclusive o de elemento facilitador, orientador e incentivador da 

aprendizagem. Dentre tais competências necessárias ao exercício profissional, especialmente 

no ensino superior, o autor realça a competência em uma determinada área de conhecimento, 

o domínio pedagógico e o exercício da dimensão política. Ele afirma que “conciliar o técnico 

com o ético na vida profissional é fundamental para o professor e para o aluno” (MASETTO, 

1998:24). Cunha (1996) e Leite et al (1998) afirmam que a formação pedagógica do docente 

do ensino superior também se apóia informalmente nas suas aprendizagens enquanto aluno 

universitário e nas suas memórias dos “bons” professores. De uma forma ou de outra, cada 

um deles escolhe como, em que conteúdo e em que sentido ele vai formar e desenvolver suas 

competências. Assim: 

Pelos mais variados caminhos, alguns professores assumem sua própria formação, 
isso significa responsabilizar-se pelo seu próprio desenvolvimento, fazer suas 
escolhas, aproveitar as oportunidades que lhes são oferecidas pelas políticas 
públicas, pelas instituições escolares, pela própria vida. Utilizam os mais diversos 
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recursos para estar em movimento: conversas com colegas ou coordenadores, busca 
de terapias, de supervisões ou de cursos de formação (FURLANETTO, 2003:47). 

 

Somando-se ao Programa de Avaliação Institucional das Universidades Brasileiras 

(PAIUB) (BRASIL, 1995), a LDB-1996 promoveu a regulamentação do Exame Nacional de 

Cursos (ENC) (BRASIL, 1996b), resultando em avaliações anuais (de 1996 a 2003) de vários 

cursos superiores em todo o território nacional, de acordo com os critérios do MEC. No ano 

de 2004, o ENC foi substituído pelo Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior  

(SINAES) (BRASIL, 2004), instrumento que engloba outros mecanismos, como o Exame 

Nacional de Desempenho de Estudantes (ENADE), realizado pela primeira vez em novembro 

de 2004, por amostragem, diferentemente do “censo” do “Provão” do ENC. Todas essas 

determinações legais exerciam, e ainda exercem, pressão sobre o corpo docente, no sentido de 

responsabilizá-los pelos resultados alcançados pelos alunos nas disciplinas de sua alçada.   

Em complemento aos fatores de pressão sobre o corpo docente, Miller (1991) aponta 

que o trabalho acadêmico está sujeito a um sistema educacional, ideológica e culturalmente, 

assentado e submetido às decisões político-econômicas do Estado. No caso brasileiro, assim 

como na América Latina como um todo, Catani & Oliveira (2000) ressaltam o peso das 

recomendações da Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura 

(UNESCO) e do Banco Mundial sobre as políticas educacionais nacionais. A essas duas 

organizações, a partir dos trabalhos de Santos (1998), Silva Jr. e Sguissardi (2000) e Cunha 

(2001b), acrescenta-se o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID). Convém ressaltar 

que os protocolos dessas organizações tendem a promover a homogeneidade no sistema 

educacional, a partir de critérios uniformizantes que, naturalmente, não conseguem abraçar 

diferenças culturais. 

De outro lado, Miller (1991) afirma que os membros da academia podem ser 

influenciados e, mesmo, leais a grupos profissionais nacionais e internacionais que perpassam 

todas as universidades. O reconhecimento de suas competências, portanto, transcende o 

território determinado pela instituição na qual trabalha e, em determinados casos, as fronteiras 

regionais e nacionais.  

Outro ponto considerado por Miller (1991) relaciona-se à concepção de entidade de 

ensino como empresa capitalista. Ela deve apresentar resultados, independentemente de ser 

ela pública ou privada, apontando para um real empobrecimento das funções que engloba. 

Atividades antes solitárias, como também sublinha Cunha (2001b) e Furlanetto (2003), agora 

se engendram em currículos e grades escolares, nos quais cada passo é avaliado e controlado, 
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recompensado ou punido, formal ou informalmente. Objetivos administrativos afetam, 

segundo o autor, a autonomia, os critérios e as condições de trabalho dos docentes. Fidalgo 

(1996) questiona a possibilidade de os professores, efetivamente, conseguirem controlar, ou 

não, a sua ocupação, pois, segundo ele, essa seria a única forma de elevar o seu estatuto 

profissional. Para os dois autores, a relação entre professor e instituição de ensino torna-se 

determinante, nesse momento, da geração de valor, tanto social como econômico.  

Sobre a “tecnologização” da sala de aula, Apple (1995:13) frisa que ela “pode, na 

verdade, aumentar as desigualdades, não diminuí-las”. Villa (1998), por sua vez, entende o 

fator tecnologia como facilitador na educação, capaz de estimular alunos e favorecer a 

compreensão e retenção dos conteúdos. Para Miller (1991), os avanços tecnológicos, como 

retroprojetores, vídeoscassetes e programas interativos de computador, pouco acrescentam na 

relação de ensino. Todavia, os avanços tecnológicos afetam diretamente o professor. Cunha 

(2001b:87) sublinha que “a revolução tecnológica está produzindo ‘a fórcéps’ uma nova 

profissionalidade docente”. A relação com a tecnologia persiste, então, como um ponto 

questionável na prática docente. 

Mais significante para Miller (1991) é a massificação da relação professor—aluno, 

diminuindo os horários de atendimento extraclasse e aumentando o número de alunos por 

sala. Nesse sentido, outro agravante é a percepção do aluno como um “novo sujeito”, um 

“sujeito-estudante pós-moderno”, conforme descrevem Green & Bigum (1995). Para os 

autores, as populações escolares contemporâneas são representantes exemplares do pós-

modernismo, em virtude de suas novas necessidades e novas capacidades: mais visuais e 

musicais, mais virtuais que reais, mais velozes (sua percepção e, daí, sua relação com o 

tempo, principalmente o tempo cronológico, é concreta e simbolicamente diferenciada), 

menos ou quase nada apegados ao passado ou a qualquer tipo de histórico, verdadeiros 

“alienígenas”, ou, ainda, cyborgs, com suas próteses tecnologicamente avançadas e das quais 

dependem para se relacionarem com o mundo (celular, internet e outros dispositivos que 

permitam acumular sons, imagens, textos etc.). Tal constatação gera diversas inquietações no 

papel do professor, já que as atividades relacionadas diretamente à docência passam a 

significar “ensinar para e com a diferença”, sendo necessário desenvolver não apenas “novas 

compreensões e novos recursos, mas também um sentimento apropriado de humildade, 

juntamente com o reconhecimento da inevitabilidade da diferença” (GREEN & BIGUM, 

1995:239).   
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Outro aspecto da massificação da relação professor—aluno refere-se às pressões para 

que o primeiro dedique-se em maior grau à pesquisa, inevitavelmente, tornando o papel e a 

relação com o segundo, de fato, secundária. É justamente essa atividade que lhe proporciona a 

possibilidade real de planejar e controlar, já que a execução fica a cargo de empregados 

temporários ou bolsistas. Ela proporciona, também, maiores recursos e status (MILLER, 

1992). Tais recursos são normalmente direcionados à pesquisa aplicada, ficando a pesquisa 

básica relegada a segundo plano, e redirecionados a departamentos ou núcleos de pesquisa 

que promovem o conceito da instituição perante os órgãos de controle e fomento. Segundo 

Balbachevsky (1999), na bibliografia internacional as atividades relacionadas à pesquisa 

tendem a ser correlacionadas à produção de conhecimento. No entanto, se não encontram 

canais de divulgação, elas deixam de ser consideradas pesquisas acadêmicas, já que seus 

achados não conseguem ser publicados e, daí, lidos, discutidos e aproveitados por outros 

pesquisadores. Nesse sentido, Schwartzman (1984) afirma que a pesquisa é o único alicerce 

do ensino superior, pois representa um poderoso mecanismo de legitimação social. 

Tendo em vista tais diferenciações internas e as conseqüentes fragmentações, Frost & 

André (1996) sublinham que uma proposta que vem encontrando eco nos atores sociais 

envolvidos é pela reintegração das atividades acadêmicas, que, quando realizadas 

isoladamente, não produzem os resultados de aprendizagem propostos pela academia. Ou 

seja, não agregam o devido valor ao serviço prestado, comprometendo, portanto, o 

reconhecimento pelo mercado. A este respeito, Balbachevsky (1999) cita Friedberg & 

Musselin (1987), autores que apontam na mesma direção, indicando haver um esmaecimento 

das fronteiras no sistema francês, rigidamente diferenciado em termos de pesquisa e docência, 

denotando tornar a pesquisa parte da realidade cotidiana na maioria de suas instituições. 

Com relação aos contratos temporários tanto de professores como de pesquisadores, 

Miller (1991) afirma que eles afetam não apenas o quadro de pessoal permanente, mas, 

também, as relações de estabilidade e coesão do corpo acadêmico. Na percepção do autor, tais 

contratos são favorecidos pelo sistema, devido à flexibilidade, aos baixos custos e à “agitação 

criativa” que promovem, contribuindo para a operacionalidade da instituição.  

Outro aspecto relevante considerado por Miller (1991) diz respeito à diferença entre as 

remunerações dos professores e as de outros profissionais com a mesma escolaridade, fato 

que, segundo o autor, tem afetado seriamente o moral do grupo e os processos de 

recrutamento e retenção de pessoal. Nesse sentido, Leite et al (1998) salientam três motivos 

de insatisfação dos docentes do nível superior: salários baixos, “falta de didática” para ensinar 
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melhor e perda crescente de seu status profissional na sociedade. No espaço intraprofissional, 

Bourdieu (2003:148-149) lembra: 

O título profissional ou escolar é uma espécie de regra jurídica de percepção social, 
um ser-percebido que é garantido como um direito. É um capital simbólico 
institucionalizado, legal (e não apenas legítimo). [...] É a raridade simbólica do título 
no espaço dos nomes de profissão que tende a comandar a retribuição da profissão 
[...]: a retribuição do título tende a tornar-se autônoma em relação à retribuição do 
trabalho. Assim, o mesmo trabalho pode ter remunerações diferentes, conforme os 
títulos daquele que o exerce. 

 

Em termos das condições de trabalho, Fidalgo (1996) aponta diferenças entre  

funcionários do Estado e empregados de empresas privadas de ensino. Segundo ele, tais 

discrepâncias interferem no perfil e na imagem social da categoria. Nesse sentido, Ruzicka 

(2004) afirma que os professores abordados em sua pesquisa pendiam, em termos de auto-

imagem profissional, entre indivíduos cumprindo uma missão / vocação e profissionais 

especialistas. 

De outro lado, isso depende da opção de carreira idealizada e desenvolvida pelo 

indivíduo como professor. Frost & Taylor (1996) listam diversas possibilidades, a saber: 

• Em um primeiro momento: professor, atuando mais diretamente em sala de aula e, 

em menor grau, em pesquisa e publicação de artigos, na revisão de artigos e livros, 

no trabalho com estudantes de doutorado, no início de um estreitamento com os 

processos decisórios.  

• Em um segundo momento: acesso a atividades tradicionais e/ou não tradicionais em 

termos de carreira acadêmica, a saber:  

a) atividades tradicionais: trabalho conjunto entre docentes, atuação como tradutor e 

revisor, envolvimento como editor de revistas e jornais, acesso aos cargos de 

chefia de departamento e outros burocráticos dentro da instituição, e dedicação 

exclusiva às atividades acadêmicas.  

b) atividades não tradicionais: consultoria, desenvolvimento de materiais de ensino, 

outros trabalhos alternativos na própria instituição, e colaboração com os poderes 

Executivo, Legislativo e Judiciário do Estado.  

 

Com relação às atividades citadas, Miller (1991,1992) e Apple (1995) concluíram pela 

sua similaridade com aqueles processos que Braverman (1987) descreveu ter acontecido com 

o trabalho qualificado no século XX: suas funções cruciais — a concepção e o gerenciamento 
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pelo próprio indivíduo — estão sendo alienadas do praticante. A esse respeito, convém 

recuperar o pensamento de Hypolito (1999): 

A luta pela profissionalização tem sido uma das estratégias adotadas pelo 
movimento docente para contestar e resistir às formas de controle, tanto técnico 
quanto ideológico, que historicamente têm significado uma negação da autonomia 
profissional. [...] As decisões político-pedagógicas ficam cada vez mais distantes do 
local onde são ou devem ser aplicadas (HYPOLITO, 1999:92). 

 

Para Schön (1983; 1987), a educação constitui parte de um conjunto de práticas 

profissionais cujas situações de trabalho são caracterizadas por instabilidade, mobilidade e 

indeterminação, já que seus objetivos dependem das intervenções e das interpretações dos 

sujeitos envolvidos. Nesse sentido, Tardif & Lessard (2005) sublinham que, à semelhança do 

que acontece em outras organizações (indústria, serviço público etc.), a divisão do trabalho na 

instituição de ensino também implica processos de multiplicação, parcelamento e 

hierarquização de cargos, tarefas e operações, promovendo uma redução do papel do docente 

e, ao mesmo tempo, alimentando o individualismo dos professores. Os autores afirmam que a 

divisão do trabalho em classes (disciplinas em salas de aulas) configura o aspecto “celular” 

dessa atividade, organizada de tal forma que seus membros se isolam; ou seja, ficam 

separados uns dos outros ao realizarem tarefas completas e autônomas em locais apartados 

dos outros trabalhadores. Assim, diferentemente de outros profissionais, como médicos de 

uma organização hospitalar, os docentes constituem um “grupo de referência” (FREIDSON, 

1984) que não conseguiu controlar seu ambiente nem impor suas normas de trabalho a 

terceiros ou, mesmo, engendrar a subordinação dos demais grupos, fatos que assumem 

contornos mais peculiares quando se consideram sua jornada de trabalho e o número de 

alunos por turma sob sua responsabilidade (TARDIF & LESSARD, 2005).  

Mais uma vez, o reconhecimento de suas competências fica comprometido, pois a 

agregação de valor se vê embebida pelos atores sociais envolvidos. Esse fato pode ser 

percebido no ciclo profissional descrito por Huberman (1992), o qual começa com a entrada 

do indivíduo na carreira, segue-se uma fase de estabilização e, depois, de experimentação e 

diversificação. O autor afirma que após esses momentos, normalmente, o profissional “põe-se 

em questão”, fase cujas conclusões são determinantes para seu comportamento futuro: 

serenidade e distanciamento afetivo, ou conservantismo e lamentações, podendo-se chegar ao 

desinvestimento na carreira ainda jovem. Alguns autores, como Travers & Cooper (1996), na 

Inglaterra, Codo (1999), no Brasil, e Dworkin & Saha (2004), na Austrália, perceberam em 
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suas pesquisas que a desistência da carreira guarda uma relação com processos de estresse 

ocupacional e de burnout. 29 

Trata-se, pois, de uma profissão social, cujos trabalhadores, como afirma Perrenoud 

(1999:176), atuam onde a sociedade torna-se frouxa, tênue, vivendo-se “com a mudança, a 

ambigüidade, o desvio, a opacidade, a complexidade, o conflito”, ou seja, uma “profissão 

impossível”, segundo Freud (TARDIF & LESSARD, 2005), e, ao mesmo tempo, 

“estratégica”, de acordo com Demo (2002:89).  

Dessa forma, o posicionamento dos atores sociais Professor, Instituição de Ensino 

(Universidade), Instituição Coletiva (Sindicato, Associação etc.) e Estado não pode ser 

concebido como algo fixo, mas algo em permanente mudança, em processo, que privilegia ou 

põe em destaque ora um, ora outro.  

Interessa nesta tese compreender como tal relação, na percepção do professor, encontra-

se configurada e como ela se relaciona com a gestão de competências profissionais, quer seja 

por iniciativas pessoais ou institucionais, de âmbito individual ou coletivo, formais ou 

informais, contempladas ou não nas políticas de gestão de pessoas em universidades.  

Para compreender, então, na percepção do professor, a relação entre a gestão de 

competências docentes em instituições de ensino superior e o profissionalismo docente, 

segue-se uma proposta metodológica, com vistas a contemplar a complexidade evocada pelo 

problema de pesquisa. 

                                                           
29 Burnout, segundo França & Rodrigues (2002), pode ser compreendido como uma resposta emocional a 
situações de estresse crônico em função de relações intensas – em situações de trabalho – com outras pessoas ou 
de profissionais que apresentam grandes expectativas em relação a seus desenvolvimentos profissionais e 
dedicação à profissão, mas que, em função de diferentes obstáculos, não alcançaram o retorno esperado. 
Ressalte-se que Burnout e Estresse Ocupacional não são alvos teóricos centrais desta tese. 
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4. METODOLOGIA 

 

A pesquisa foi descritivo-comparativa, realizada com professores que trabalham em 

instituições de ensino superior de natureza jurídica diferenciada (universidades pública, 

confessional e comunitária30). Pretendeu-se identificar, compreender e comparar aspectos 

individuais e de gestão presentes em tais instituições, no que tange à formação e ao 

desenvolvimento de competências profissionais e à sua relação com o profissionalismo 

docente, segundo a percepção dos próprios professores.   

O enfoque desta pesquisa pode ser classificado como essencialmente qualitativo, tendo 

em vista que procurou-se compreender os significados e as relações subjacentes a situações e 

fatos descritos pelos professores (RICHARDSON, 1999; COZBY, 2003; TRIVIÑOS, 1987). 

De outro lado, convém lembrar a contribuição de Demo (2002), autor que sublinha que o 

objetivo da pesquisa qualitativa é desnudar os aspectos menos formais dos fenômenos em 

questão, sem desconsiderar, no entanto, sua faceta quantitativa, já que tal dicotomia não é, 

segundo ele, real. Para Demo (2002), todo fenômeno histórico quantitativo que envolve o ser 

humano contém uma dimensão qualitativa. O qualitativo, por sua vez, é histórico e guarda, 

dessa forma, um contexto material, temporal e espacial. O autor conclui que dicotomização 

absoluta entre tais faces é apenas uma ficção conceitual. Assim sendo, no tratamento e na 

análise dos dados, a relação qualidade-quantidade foi considerada, conforme será descrito 

posteriormente. 

Considerando-se o caráter desta tese, optou-se por guiá-la não por hipóteses explícitas, 

mas por perguntas, como sugere Greenwood (1973). Segundo este autor, a pesquisa descritiva 

é orientada, habitualmente, por perguntas cujas respostas consistem em proposições que 

assinalam a existência de certas uniformidades da amostra estudada. Tais perguntas 

relacionam-se diretamente aos objetivos específicos explicitados anteriormente, a saber:  

• Como se dá a gestão das competências docentes, considerando-se os esforços 

pessoais e os institucionais, tanto individuais como coletivos? 

• Como as determinações da LDB-1996 são percebidas, absorvidas e respondidas 

pelos professores universitários, individual e coletivamente? 

                                                           
30 Conforme diferenciação presente na LDB-1996. 
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• Como as políticas e práticas de gestão de recursos humanos empreendidas pelas 

instituições de ensino superior se relacionam com as opções individuais e coletivas 

de formação e desenvolvimento de competências profissionais docentes? 

• Como as ações desenvolvidas por instituições de interesse coletivo se relacionam 

com a formação e o desenvolvimento de competências profissionais e com o 

processo de profissionalização em curso?  

• Que diferenças e similaridades foram percebidas entre as categorias profissionais 

investigadas e entre os docentes de cada instituição de ensino abordados? 

• Que possibilidades de pesquisa podem ser alinhadas numa agenda, a partir dos dados 

descritos e analisados, em termos de comparação e de extensão a outras profissões, 

assim como no que diz respeito ao processo de formação e desenvolvimento de 

competências profissionais? 

 

No intuito de responder a tais perguntas, diversos instrumentos foram utilizados para 

coleta de dados, conforme tipificação de Bruyne (1991):  

• Análise documental – para acessar dados secundários, tanto em fontes internas, com 

o levantamento das políticas de gestão de pessoas das instituições de ensino 

abordadas – três universidades situadas na cidade de Belo Horizonte – e de 

currículos dos professores, como também em fontes externas, com  consultas nas 

bases de dados do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio 

Teixeira, do Ministério da Educação (INEP) e do Sindicato dos Professores de Minas 

Gerais (SINPRO-MG) (fase 1). 

• Entrevistas com roteiro livre ou não estruturado – visando obter subsídios para a 

organização do roteiro semi-estruturado da entrevista da fase 3 –, com 9 professores, 

3 de cada instituição, 3 de cada curso (fase 2). 

• Entrevistas com roteiro estruturado –  Apêndice C, com objetivo de levantar uma 

massa de dados passível de análise, incluindo-se aqui um Questionário de 

Identificação – Apêndice B –, para sistematização de dados demográficos, com 48 

acadêmicos31, sendo 15 da universidade pública (6 engenheiros, 5 psicólogos e 4 

                                                           
31 Convém lembrar que nesta fase os critérios de qualidade (diversidade, profundidade) e quantidade (pequena) 
apresentados por Michelat (1980) sobre pesquisa qualitativa e entrevista não diretiva foram adotados na 
composição do que o autor chama de corpus de pesquisa. Quanto ao número de acadêmicos entrevistados, 
convém registrar que foram feitas 49 entrevistas e que uma foi desconsiderada, em virtude de a formação 
acadêmica do entrevistado não ser compatível com os objetivos da pesquisa. 
 



 

 

75 

advogados), 15 da universidade privada confessional (6 engenheiros, 4 psicólogos e 

5 advogados) e 18 da universidade privada comunitária (6 engenheiros, 6 psicólogos 

e 6 advogados), que lecionam nos cursos de Direito, Engenharia e Psicologia.32 Ao 

final de cada entrevista, foi aplicada uma técnica projetiva de associação, com vistas 

a registrar percepções e concepções que normalmente não são verbalizadas na 

entrevista (fase 3).  

• observação direta – verificação e controle de resultados (todas as fases).  

 

Ressalte-se que os dados secundários foram submetidos à análise documental 

(BARDIN, 1977; FIORIN, 1989; ORLANDI, 2001). Já os dados primários sofreram 

tratamento e análise em três etapas, conforme desenvolvido por Melo (1991): preparação, 

tabulação quantitativa e análise ou categorização temática. A preparação constituiu-se de 

transcrição na íntegra das gravações, inclusão de observações (expressões corporais) 

percebidas no momento de realização, releitura dos dados e sua organização preliminar em 

torno do roteiro de entrevista e aspectos relevantes colocados pelos entrevistados. As duas 

outras etapas se sujeitaram aos critérios de repetição e de relevância (BARDIN, 1977; MELO, 

2003; TURATO, 2003), que tratam, respectivamente, de destacar reincidências nos relatos e 

de destacar a essência do fenômeno observado. Dessa forma, a tabulação quantitativa pautou-

se na estatística descritiva e será apresentada no formato de tabelas, de maneira a se obter uma 

visão mais ampla, quantificada e resumida das entrevistas. Por fim, a análise, ou 

categorização temática, foi possível a partir de releituras de todas as entrevistas e da extração 

de temas e idéias que no início não foram enfatizados no roteiro, mas que se manifestaram 

como alvo de preocupação dos entrevistados, merecendo, portanto, destaque na análise.  

Para tanto, utilizou-se das técnicas de análise de conteúdo e de discurso (TRIVIÑOS, 

1987; BARDIN, 1977; MINAYO, 1992; LAVILLE & DIONE, 1999; RICHARDSON, 1999; 

ORLANDI, 2001), comumente usadas em pesquisas dessa natureza. A primeira é concebida 

por Bardin (1977) como um aglomerado de técnicas de análise das comunicações que engloba 

procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das mensagens, incluindo-se 

aqui estruturas psicológicas e sociológicas, com a finalidade tanto de mostrar o que foi dito 

                                                           
32 A escolha de tais cursos deveu-se ao fato de cumprirem alguns requisitos: serem comuns às três IES; os 
professores com tal formação acadêmica poderem exercer duas profissões – a da formação acadêmica e a de 
professor; as profissões serem regulamentadas legalmente (lembrando aqui que professor não é uma profissão 
regulamentada nestes moldes); e as profissões serem reguladas por conselhos profissionais (principalmente: 
OAB-MG – Ordem dos Advogados do Brasil; CREA-MG – Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura; 
CRP-MG – Conselho Regional de Psicologia) e assistidas por sindicatos e/ou associações.  
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explicitamente como de desnudar as condutas, ideologias e atitudes que o permeiam. Isto se 

dá por meio de indicadores (quantitativos ou não) que permitem inferir conhecimentos 

relativos às condições de produção e recepção (varáveis inferidas) dessas mensagens. 

Segundo Bardin (1977), a análise de conteúdo possui duas funções que, na prática, podem ou 

não se dissociar: a função “heurística”, já que enriquece a tentativa exploratória e aumenta a 

propensão à descoberta; e a função de “administração de prova”, tendo em vista que hipóteses 

sob a forma de questões ou afirmações provisórias que serviram de diretrizes iniciais são 

sistematicamente verificadas no sentido de uma confirmação ou não.  

Segundo Alvesson & Skölberg (2000), na análise de discurso o foco não é na linguagem 

como uma entidade abstrata, como o léxico ou um conjunto de regras gramaticais. Ela 

caracteriza-se como um meio de interação e enfatiza o modo como as versões de mundo, de 

sociedade, de eventos e de mundos psicológicos interiores são produzidos no discurso. Um 

importante princípio deste tipo de análise é que não é o tamanho da amostra que importa, mas 

o estudo de nuanças num possivelmente pequeno conjunto de afirmações. Os autores afirmam 

que inconsistência e variação são, no mínimo, tão interessantes quanto a consistência. Para 

eles, interessa à análise de discurso as nuanças, as contradições, áreas não muito claras e 

objetivas. Orlandi (2001) vê nessa técnica de análise de dados a possibilidade e o objetivo de 

compreender o significado que a linguagem tem para o sujeito e, portanto, inseparável da 

sociedade que o produz. Considerando-se que a coleta de dados se efetivou com professores 

de três universidades distintas, esta técnica torna-se útil e necessária no sentido da 

compreensão das realidades e das práticas acadêmicas envolvidas e percebidas pelos 

entrevistados. 

No que diz respeito às técnicas projetivas de associação, Bailey (1982) e Bryman 

(1992) argumentam que elas envolvem a apresentação de um estímulo ambíguo para os 

indivíduos, cuja interpretação é tomada pelo pesquisador para revelar algumas características 

fundamentais da preocupação individual. A proposta inicial de pesquisa foi apresentar tais 

estímulos aos entrevistados e pedir que eles escolhessem aqueles com os quais se 

identificavam, ou não, e justificassem suas escolhas, verbalizando os significados por eles 

atribuídos, de maneira a fornecer mais insumos para a compreensão dos fenômenos em 

discussão nesta tese, ou seja, pertinentes à gestão de competências e à profissionalização 

docente. Após a finalização da análise dos dados da primeira fase de entrevistas, foram 

selecionadas 24 figuras em um banco de ilustrações, o Gettyimages (GETTYIMAGES, 2005), 

as quais retratam diversas atividades docentes e o ambiente acadêmico no ensino superior, e 
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formam, dessa maneira, um conjunto representativo e “provocativo” para os fins aqui 

propostos. Segundo Loizos (2002), as imagens constituem-se ricas fontes de dados, tendo em 

vista que a comunicação entre entrevistador e entrevistado é mais ampla que a “oralidade” 

permite, concretizando-se, assim, tal técnica projetiva em profícua fonte de dados. Selttiz et al 

(1965:320) afirmam que “as ilustrações são valiosas na descrição de muitos tipos de situações 

difíceis de descrição; assim, elas permitem a manifestação de reações que de outro modo são 

difíceis de obtenção”. Os objetivos da aplicação dessa técnica foram, portanto: captar 

percepções e concepções que não foram ditas ou contempladas na entrevista “formal”, e 

ratificar o que foi exteriorizado oralmente durante a entrevista. 

Convém ressaltar que essa forma de conceber o tratamento e a análise dos dados não é 

recente. No Brasil, Melo (1991) tem aplicado e desenvolvido esta metodologia em várias 

pesquisas, a qual possibilita considerar tanto as homogeneidades como as discrepâncias 

peculiares de seus objetos enquanto dados dignos de análise, promovendo uma compreensão 

mais ampla e profunda da realidade em questão,  além de inovar do ponto de vista 

metodológico. 

Para os fins desta pesquisa, buscou-se integrar os conceitos relacionados a competência 

profissional e profissionalismo, tendo como objeto docentes de ensino superior. A Figura 2 

representa o modelo teórico-conceitual adotado nesta pesquisa, na qual se pôde visualizar 

atores sociais, aspectos relevantes de sua atuação no campo das competências e do 

profissionalismo, relações entre eles e contextos que os permeiam. 
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METACOMPETÊNCIAS

COMPETÊNCIAS:

- INTELECTUAL

- TÉCNICO / FUNCIONAL

- COMPORTAMENTAL

- ÉTICA

- POLÍTICA
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PROFISSIONAL

COMPETÊNCIAS 
COLETIVAS
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- Acadêmicos Universitários -

INSTITUIÇÕES 
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LEGISLAÇÃO
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PRÁTICAS 
INTERNAS:

- De Gestão de 

Pessoas

- Pedagógicas

CONTEXTO DE TRABALHO

AMBIENTE DE TRABALHO

MACROCONTEXTO

 

Figura 2 - Modelo teórico-conceitual proposto para pesquisa 
Fonte: Levantamento bibliográfico. 

 

Como se pode observar, o modelo acima realça a presença de quatro atores sociais e os 

aspectos mais relevantes de sua atuação: os docentes universitários e suas competências 

profissionais em permanente reflexão; as instituições de ensino superior consideradas, ou 

seja, as universidades e suas políticas e práticas internas pedagógicas e de gestão de pessoas, 

responsáveis tanto pela formação e desenvolvimento das competências profissionais 

individuais como pela absorção desses sujeitos no mercado de trabalho; as instituições de 

interesse coletivo, principalmente as associações profissionais e o sindicato de professores 

(SINPRO), diretamente vinculadas à manutenção de competências profissionais coletivas; e o 

Estado, por meio da legislação (LDB-1996 e pareceres do Conselho Nacional de Educação – 

CNE).  Dessa maneira, delineiam-se os níveis de análise necessários à compreensão da 

realidade investigada: o macrocontexto é formado principalmente pela relação entre Estado e 

IES; o ambiente de trabalho traduz as grandes diretrizes para o cotidiano das IES perante os 

professores, delimitando sua atuação e possibilidades de crescimento; e o contexto de 
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trabalho versa sobre dia-a-dia dos docentes e sua atuação efetiva, tanto individualmente como 

coletivamente, via instituições de interesse coletivo. Como salientado anteriormente, o foco 

desta tese é na percepção dos docentes de como tais relações se dão e como se relacionam 

com o profissionalismo da categoria, tendo em vista sua importância no processo de ensino-

aprendizagem e os impactos que vêm sofrendo pós LDB-1996.
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5. APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS DADOS 

 

5.1 O Macrocontexto: As instituições de ensino superior e os cursos dos profissionais 

abordados 

 

O macrocontexto abordado nesta tese contempla os locais de trabalho dos entrevistados. 

Indiretamente, foram três as instituições de ensino abordadas: a Universidade Federal de 

Minas Gerais (UFMG), a Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais (PUC-MG) e a 

Universidade Fundação Mineira de Educação e Cultura (FUMEC).  Segue-se um breve 

histórico dessas instituições de ensino superior, focando nos cursos de formação nos quais 

trabalham os professores que participaram da pesquisa.  

 

5.1.1 Universidade Federal de Minas Gerais - A IES Pública  

A Universidade de Minas Gerias (UMG) foi criada em 1927, pela Lei n. 956. De início, 

incorporou institutos de ensino superior já existentes no Estado: Faculdade de Direito (1892), 

Escola de Engenharia (1911), Faculdade de Medicina (1911), curso de Odontologia (1907) e 

curso de Farmácia (1911). Quando da sua federalização, em 1949, já contava com a Escola de 

Arquitetura (1930), a Faculdade de Filosofia (1939) e a Faculdade de Ciências Econômicas 

(1941). Em 1950, surgiu a Escola de Enfermagem; em 1961, a Escola de Veterinária; em 

1962, o Conservatório Mineiro de Música e a escola de Biblioteconomia; e em 1963, a escola 

de Belas-Artes. Em 1965, foi federalizada, passando a chamar-se Universidade Federal de 

Minas Gerais (UFMG). Em 1969, foi criada a escola de Educação Física. Com a Reforma 

Universitária de 1968, houve uma mudança estrutural na UFMG. A Faculdade de Filosofia 

deu origem a várias faculdades e institutos: a Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas, o 

Instituto de Ciências Biológicas, o Instituto de Ciências Exatas e seus ciclos básicos, o 

Instituto de Geociências e as faculdades de Letras e de Educação. Nos últimos quatro anos, 

foram criados novos cursos: Agronomia (sediado em Montes Claros), Artes Cênicas, 

Engenharia de Controle e Automação, Matemática Computacional, Fonoaudiologia, Turismo 

e Nutrição. O mecanismo seletivo do corpo discente desta universidade é, basicamente, o 

vestibular, o qual tem sido realizado também no interior do Estado, em doze outras cidades 

(UFMG, 2007). 

De acordo com o art. 5º de seu Estatuto, conforme a Resolução n. 4, de 1999, a UFMG  
[...] tem por objetivos precípuos a geração, o desenvolvimento, a transmissão e a 
aplicação de conhecimentos por meio do ensino, da pesquisa e da extensão, de 
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forma indissociada entre si e integrados na educação do cidadão, na formação 
técnico-profissional, na difusão da cultura e na criação filosófica, artística e 
tecnológica (UFMG, 2007). 

 

Assim sendo, a UFMG contempla cursos de todas as áreas do conhecimento: ciências 

agrárias, biológicas, exatas e da terra, engenharias, ciências humanas, da saúde, sociais 

aplicadas, lingüística, letras e artes. O seu corpo docente é o mais qualificado do Estado, com 

uma elevada concentração de doutores e mestres em todos os departamentos, em números 

tanto relativos como absolutos. A qualidade de seus cursos, incluindo os de pós-graduação 

lato e stricto senso, é reconhecida como de mais alto nível em termos nacionais, tanto pelo 

MEC como por órgãos de fomento à pesquisa, assim como pela própria sociedade (UFMG, 

2007). 

Atualmente, a UFMG oferece 49 cursos de graduação em todas as áreas do 

conhecimento, nos quais estão matriculados mais de 22 mil alunos. A cidade de Belo 

Horizonte centraliza a oferta de cursos em 19 unidades acadêmicas: 11 no campus Pampulha; 

6 em unidades isoladas (Administração, Arquitetura, Ciências Contábeis, Direito, Economia e 

Engenharia Civil); Medicina, Enfermagem, Nutrição e Fonoaudiologia, compondo, 

juntamente com o Hospital das Clínicas, o campus Saúde; e o curso de Agronomia, que 

funciona fora da Capital, no Núcleo de Ciências Agrárias, em Montes Claros, região Norte de 

Minas. No nível de pós-graduação, a UFMG oferta cursos nas áreas de Ciências Agrárias, 

Ciências Biológicas e Fisiológicas, Ciências Exatas e da Terra, Ciências Humanas, Ciências 

da Saúde, Ciências Sociais e Aplicadas, Engenharias, Lingüística, Letras e Artes. Dentre eles, 

somam-se 57 cursos de Especialização, 58 de Mestrado e 48 de Doutorado, além de 37 de 

residência médica. O número de alunos na pós-graduação somam mais de 10 mil. A UFMG 

conta com 547 grupos e 889 linhas de pesquisa. Quanto à extensão, 281 projetos estão em 

andamento, envolvendo cursos, eventos e prestação de servições, atingindo um público 

superior a cinco milhões de pessoas, distribuídas por todo o estado.  No que diz respeito ao 

corpo docente, 1.592 (65,1%) são doutores e livres docentes, 600 (24,5%) são mestres, 152 

(6,2%) são especialistas e 102 (4,2%) são graduados. Desses 2.44633 profissionais, 2.044 

(83,6%) atuam em regime de dedicação exclusiva, 137 (5,6%) em regime de quarenta horas e 

265 (10,8%) em regime de vinte horas (UFMG, 2007), todos regidos pelo Regime Jurídico 

Único. 

                                                           
33 Professores substitutos não estão contabilizados neste número. 
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Foram abordados nesta pesquisa professores dos departamentos dos Cursos de 

Engenharia Civil e Elétrica, Direito e Psicologia. Tais cursos foram autorizados, 

respectivamente, em 1912, 1963, 1892 e 1963 (UFMG, 2007). 

Quanto às políticas atuais de gestão de pessoas, a UFMG conta com um Estatuto e um 

Regimento Geral. Neste último, alguns aspectos quanto a admissão, carreira acadêmica,  

regime de trabalho, afastamentos, férias e licenças,  remoção e transferência, e regime 

disciplinar estão regulamentados. No entanto, seu Plano de Desenvolvimento Institucional 

ainda está em discussão no Conselho Universitário, não possuindo, portanto, orientações 

formais relativas ao desenvolvimento do seu corpo docente (UFMG, 2007). 

 

5.1.2 Pontifícia Universidade Católica - A IES Confessional 

Criada em 2 de julho de 1958, integrando escolas católicas já existentes (inclusive a 

Faculdade Mineira de Direito, cujo projeto data de 1948, cujo reconhecimento pelo Governo 

Federal veio em 1952), a Universidade Católica de Minas Gerais foi reconhecida oficialmente 

em 12 de dezembro do mesmo ano. Sua mantenedora era a Sociedade Mineira de Cultura, 

entidade sem fins lucrativos. A partir de 1959, outras unidades foram sendo criadas. Neste 

mesmo ano, a UCMG foi transferida para o Campus do Coração Eucarístico (bairro da cidade 

de Belo Horizonte). Esta Instituição de ensino superior foi declarada de utilidade pública 

estadual em 1960 e de utilidade pública federal em 1967. Em 1963, foi criado o Instituto 

Politécnico (IPUC). Em 1969, a Faculdade de Ciências Médicas desligou-se da UCMG. No 

ano de 1970, foi aprovado um novo Estatuto para a Instituição, no qual se determinava sua 

unificação didática, pedagógica e administrativa (PUC-MINAS, 2007). 

Após submeter-se à avaliação do Vaticano, findada em 1983, uma portaria do 

Ministério da Educação e Cultura (MEC), datada de 1984, alterou seu nome para Pontifícia 

Universidade Católica de Minas Gerais (PUC-MG). Trata-se, portanto, de uma instituição de 

direito privado, cujo objetivo é prestar um serviço público de interesse coletivo. Não tem fins 

lucrativos e todos os excedentes gerados são revertidos em benefício de seus objetivos 

principais: o ensino, a pesquisa e a extensão (PUC-MINAS, 2007). 

Na área de ensino, a PUC-MG conta com 52 cursos de graduação, dispersos pelas áreas 

humanas, exatas e biológicas, e quatro cursos de graduação tecnológica (seqüenciais). No 

nível de pós-graduação, tem ofertado mais de 100 cursos de especialização, 18 cursos de 

mestrado e 6 de doutorado. Quanto ao corpo docente, somam-se cerca de 2.500 professores. 

Atualmente, possui dez unidades. Na região metropolitana de Belo Horizonte, conta com o 
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campus do Coração Eucarístico, o da unidade Contagem, o da unidade Betim, o do Barreiro, o 

do São Gabriel e o da Praça da Liberdade. As outras unidades situam-se nas cidades de Poços 

de Caldas, Arcos, Serro e Ganhães (PUC-MINAS, 2007). 

Foram ouvidos nesta pesquisa professores dos departamentos dos Cursos de Engenharia 

Civil, Elétrica e Mecânica, além de Direito e Psicologia. Tais cursos foram autorizados, 

respectivamente, em 1975, 1966, 1966, 1949 e 1967.  

No que tange às suas políticas de gestão de pessoas,  o Estatuto da Carreira Docente 

dispõe sobre processos admissionais, carreira, regime de trabalho, férias, licenças e 

afastamentos. Segundo o art. 72, esta universidade proporcionará a seus docentes programas 

de fomento de titulação acadêmica, chamados de Planos de Capacitação Docente (PCD), os 

quais, de acordo com o parágrafo único deste mesmo artigo, têm por objetivo central oferecer 

condições para a qualificação do corpo docente, via concessão de bolsas de estudo para 

cursos de especialização, mestrado, doutorado e pós-doutorado (ADPUC-MINAS, 2006). 

 

5.1.3 Universidade Fundação Mineira de Educação e Cultura – A IES Comunitária 

Em 30 de novembro de 1965, foi instituída a Fundação Mineira de Educação e Cultura 

(FUMEC), pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos. Neste mesmo ano, foi 

criada a Faculdade de Engenharia da FUMEC. Esta Instituição de ensino superior foi 

declarada de utilidade pública estadual em 1971 e de utilidade pública federal em 1986. Aos 

35 anos de existência, foi credenciada como Centro Universitário, aglutinando a Faculdade de 

Ciências Econômicas, Administrativas e Contábeis de Belo Horizonte, a Faculdade de 

Ciências Humanas e a Faculdade de Engenharia e Arquitetura (FUMEC, 2007). 

Em 2004, a FUMEC foi credenciada como Universidade. Conta, atualmente, com 26 

cursos de graduação, 4 cursos seqüenciais, 34 cursos de especialização, 3 de mestrado e 1 de 

doutorado. A FUMEC funciona em um campus e diversas unidades fisicamente próximas, 

que abrigam laboratórios, cursos de pós-graduação lato e stricto senso. Um segundo campus 

encontra-se em construção, no município de Nova Lima. A IES conta com mais de 15 mil 

alunos  e cerca de  540 professores, a maioria com regime parcial de dedicação (FUMEC, 

2007).  

Os cursos de Engenharia, Direito e Psicologia foram autorizados, respectivamente, em 

1966, 1994 e 1971 (SAMPAIO, 2005). 

A missão da FUMEC foi definida no seu Estatuto (FUMEC, 2002a:2)  como: “formar 

cidadãos conscientes de sua responsabilidade social, portadores dos valores de justiça e ética, 
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nas diferentes áreas do conhecimento, aptos para a inserção nos diversos setores profissionais 

e para a participação no desenvolvimento da sociedade brasileira”. Com relação ao corpo 

docente, este documento especifica apenas categorias da carreira docente. Em seu Regimento 

(FUMEC, 2002b) constam as determinações acerca da carreira docente, seus direitos, deveres 

e atribuições, e as penalidades aplicáveis. O Plano de Carreira Docente (FUMEC, 2003) 

especifica as atividades do professor dentro e fora do âmbito da sala de aula, sua carreira e os 

processos de avaliação, seus direitos, deveres e atribuições, aspectos referentes ao processo 

seletivo e ao regime de trabalho e a tabela salarial praticada na Instituição. O Plano de 

Desenvolvimento Institucional da Universidade FUMEC prevê um significativo investimento 

em capacitação de pessoal e concessão de bolsas de estudo para cursos lato e stricto-sensu 

(FUMEC, 2007). 

 

 

5.2 O ambiente de trabalho universitário: resultados da primeira fase de entrevistas   

 

O mesocontexto abordado nesta tese contempla o ambiente de trabalho dos docentes 

entrevistados — ou seja, as condições físicas, culturais e sociais que envolvem o indivíduo no 

trabalho (CHEETHAM & CHIVERS, 1998). Para a compreensão desse ambiente, foram 

realizadas nove entrevistas, com roteiro livre ou não-estruturado. Foram entrevistados três 

professores de cada profissão / curso considerado (Direito, Engenharia e Psicologia) em cada 

uma das três universidades abordadas. O período de coleta desses dados34 foi o segundo 

semestre do ano de 2005.  

Em seguida, apresentam-se os dados dessas entrevistas e seus desdobramentos na 

montagem do roteiro de entrevista para a segunda fase coleta de dados primários.  

 

5.2.1  As primeiras impressões são as que ficam? — Resultados e contribuições da primeira 

fase de coleta de dados 

Nesta primeira fase de coleta de dados primários, foram entrevistados três professores 

de cada profissão de origem, a saber: advogados (Adv), engenheiros (Eng) e psicólogos (Psi). 

Seis deles são mestres em regime de dedicação integral, que ocupam cargos administrativos 

nas universidades confessional (UConf) e comunitária (UCom) e três são doutores em regime 

                                                           
34 Tais dados somaram cerca de 130 laudas de transcrição. Nessa fase, o tempo médio de duração das entrevistas 
foi de 1 hora e 11 minutos. 



 

 

85 

de dedicação exclusiva na universidade pública (UPub). Somaram-se sete homens e duas 

mulheres (ambas psicólogas), a faixa etária variou entre 40 e 70 anos e o tempo de 

permanência na carreira acadêmica está entre 10 a 45 anos.   

Quanto à carreira, notou-se uma ausência de planejamento inicial focado na academia, 

principalmente na UPub, denotando uma construção pautada em demandas particulares, fato 

que certamente gera impactos no processo de profissionalização enquanto construção 

coletiva.  

Nunca pensei em ser professor. [...] A partir do momento que fiz concurso na UPub 
[recém-formado, sem curso de pós-graduação], passei no concurso da UPub e 
comecei a planejar minha vida, né, baseado nesse vínculo (E4-Prof-Eng-UPub). 

Fui convidado para fazer [...] pesquisas jurídicas para um professor que via em 
mim um certo interesse especial pela pesquisa científica. E depois, em seguida, fui 
feito assistente, e pronto. E aí eu continuei e estou aqui hoje... (E1-Prof-Adv-UPub). 

Quando eu cheguei à conclusão que eu iria ser professor, eu teria [...] de me 
adaptar a essa situação. [...] Eu fui procurando ver qual que é a melhor forma de 
estar atuando (E2-Prof-Adv-UConf). 

 

Os professores exprimiram seus desejos e necessidades pelo saber e por ampliar este 

saber, tanto verticalmente (no que tange aos conhecimentos específicos e conexos às suas 

áreas de expertise) como horizontalmente (em termos da interdisciplinaridade, e dos aspectos 

pedagógicos e administrativos). Isso implica a formação e o desenvolvimento de 

competências como um processo mais abrangente e profundo, que transcende às áreas de 

expertise.  

O conhecimento que nós temos do direito [...] é o conhecimento que vem da 
economia, da administração, da ética, da filosofia, da sociologia etc. (E1-Prof-Adv-
UPub). 

Ele não pode ter uma prática isolada; ele tem que ter uma prática que seja o tempo 
todo compartilhada e referenciada em relação aos seus pares (E9-Prof-Psic-
UCom). 

Do ponto de vista técnico, eu consegui transitar bem entre os grupos formados (E5-
Prof-Eng-UConf).  

 

Dentre os aspectos desagradáveis da profissão, a maioria dos comentários referiu-se a 

aspectos pedagógicos, administrativos e burocráticos, e ao comportamento de alunos. Ou seja, 

eles foram remetidos a processos que se relacionam com terceiros: 

Eu não gosto de avaliar, elaborar avaliação, corrigir avaliação, dar nota (E4-Prof-
Eng-UPub). 
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Diário é um porre ! [...] É insuportável, é a pior atividade (E7-Profa-Psic-UPub). 

Temos um orçamento pequeno. Então, nossa produção científica é pequena (E3-
Prof-Adv-UCom). 

É muito difícil para o professor aqui mudar as condutas [elas] são muito 
cristalizadas. [...] [Os alunos são] muito imaturos, muito infantis (E8-Profa-Psic-
UConf).  

 

Tais processos parecem exigir mobilizações de competências diferenciadas, no sentido 

de legitimar, num primeiro momento, a competência profissional do docente e, 

subseqüentemente, promover o reconhecimento de especialidades pertinentes à profissão. 

De outro lado, os professores relataram vários pontos positivos no seu exercício 

profissional no interior das IES, salientando que aprendem conteúdos variados, tanto com 

colegas quanto com alunos. Competências de diferentes ordens são aprimoradas, denotando 

ser este um ponto de identificação com a profissão, fato que também carece de 

aprofundamento na segunda fase de entrevistas.  

Relacionamento com pessoas... (E4-Prof-Eng-UPub). 

Sugestões de estudos [de colegas e de alunos]. [...] O meu ensino acaba sendo 
permanentemente oxigenado pelos meus estudos (E1-Prof-Adv-UPub).  

Informações desse tipo [técnicas] e outras também [com alunos e colegas]... [...] 
Eu acho que uns dos primeiros benefícios de ser professor é exatamente a gente ter 
tempo para estudar, ampliar o conhecimento da gente (E6-Prof-Eng-UCom). 

Amadurecimento, do que falar, do bom senso, da calma, de uma certa paciência 
para determinadas situações (E8-Profa-Psic-UConf).  

 

Tais conteúdos e processos de aprendizagem mostraram-se, de fato, difusos e não-

estruturados, mas foram considerados fundamentais para a manutenção das competências 

profissionais dos docentes entrevistados nesta fase. Da mesma forma, observou-se nos 

discursos dos professores uma valorização da sua experiência profissional como base 

pragmática e legitimadora para sua experiência acadêmica, fato que chama a atenção para o 

conceito de “sistema de profissões” (ABOTT, 1988), apontando para um necessário 

aprofundamento nesse sentido.  

Eu experimentei aquilo, eu sei como funciona, eu tenho senso crítico em relação 
àquilo (E4-Prof-Eng-UPub). 

Aqui eu sou psicóloga no curso de psicologia: eu acho que isso faz diferença (E7-
Profa-Psic-UPub). 

 [...] A partir da LDB, [...] não há uma restrição com relação à prática externa 
(E9-Prof-Psic-UCom). 
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Quando o aluno sabe que você está com o pé na realidade, ele te valoriza mais. Por 
incrível que pareça, aluno é um bicho bobo para danar, né?! (E6-Prof-Eng-UCom). 

Isso enriquece demais o nosso curso. Eu acho que é muito bom (E5-Prof-Eng-
UConf).  

 

No entanto, a maior parte deles se julga mais professores do que, efetivamente, 

advogados, engenheiros ou psicólogos. Justificam tal percepção, normalmente, em função de 

algumas dimensões, como o tempo que dedicam a uma e a outra profissão, e, também, da 

maior amplitude e variabilidade das atividades acadêmicas. O processo de profissionalização 

pode estar, então, sendo reforçado caso se foque neste aspecto: 

Aqui, eu sou muito mais professora. [...] Professor eu acho que é mais ampliado do 
que psicóloga (E7-Profa-Psic-UPub). 

Não é que eu tenha nenhuma restrição em ser advogado, mas eu tenho orgulho de 
ser professor. Eu sou um professor (E1-Prof-Adv-UPub). 

Hoje e sempre: ser professor. [...] [Engenharia é] Aposentadoria, uma bela de uma 
aposentadoria ! [...] Mas não é bem assim, porque eu dou aula numa escola de 
engenharia (E6-Prof-Eng-UCom). 

Atualmente, eu sou mais professora, [...] apesar de me identificar como psicóloga. 
Professora anda tão pouco valorizada, né, que a gente nem fala que é professor.. 
(E8-Profa-Psic-UConf).   

 

No que tange aos grupos profissionais, ou melhor, quando se distingue os professores 

por suas profissões de formação, percebem-se congruências em vários aspectos, desde a 

formalidade no relacionamento até a valorização de determinados conhecimentos, indicando 

que os processos de profissionalização nas profissões de origem têm atingido certo êxito. No 

entanto, a relação com entidades de classe mostrou-se frágil para psicólogos e engenheiros 

(conselhos profissionais regionais – CRP e CREA, respectivamente) e forte para advogados 

(Ordem dos Advogados do Brasil – OAB), indicando possibilidades de retrocessos e avanços 

no âmbito das profissões.  

Eu me mantenho filiado. Pago uma anuidade que não é modesta, porque eu tenho 
interesse dessa via aberta, porque, afinal de contas, a Ordem é essa grande 
organização que nos congrega em geral, a nós formados em direito. [...] É um local 
no qual eu me sinto bem. [...] Não há problema nacional grave em que a Ordem 
não apareça (E1-Prof-Adv-UPub). 

O Conselho sempre foi doido para intervir na formação do psicólogo, [mas] nunca 
foi convidado para a “festa”! [...] Na realidade, aconteceu o seguinte: as diretrizes 
de psicologia começaram a ser discutidas em 1996 e foram aprovadas em 2004, por 
causa da disputa interna da categoria (E9-Prof-Psic-UCom). 

Pago duzentos reais por ano para ter direito a usar a carteira do CREA e dizer que 



 

 

88 

eu sou engenheiro. [...] Eu acho que todo conselho tem uma história facista, [...] é 
um tumor, um cancro que deveria ser extirpado do país, [...] todos os CRs são 
inúteis, [...] eu preciso pagar um conselho que não faz nada, [...] [é] Muito 
dinheiro fácil e sem controle, [...] os caras pegam as mordomias e usam aquilo 
para projeção pessoal (E6-Prof-Eng-UCom). 

O CREA é uma instituição polêmica dentro da engenharia: existem os engenheiros 
que acham o CREA essencial, existem aqueles que criticam a ação do CREA (E5-
Prof-Eng-UConf).   

 

Já em relação ao Sindicato de Professores (Sinpro-MG), os depoimentos dos 

professores do ensino privado denotaram que a relação é tipicamente assistencialista: nenhum 

dos professores da UConf e da UCom participa ativamente do sindicato, mas eles realçaram a 

importância da manutenção de algumas conquistas para a categoria, principalmente a bolsa de 

estudos para dependentes.  

Sindicato dos professores? Teoricamente sim, mas [...] eu passei a discordar da 
posição deles, [...] certos discursos fáceis, [...] são uns idiotas, (..) parece que eles 
não lêem jornal. [...] Toda vez que eu podia, eu ia lá e pegava uma bolsa de estudo 
para um filho meu. [...] Mas hoje, normalmente, eu não vejo muita utilidade, não. 
Eu acho a posição do sindicato está meio enfraquecida... O Sindicato dos 
Engenheiros está definhando (E6-Prof-Eng-UCom). 

Não participo de nada. [...] [Seu] caráter político partidário não me agrada (E3-
Prof-Adv-UCom). 

O sindicato dá muito apoio pro professor. [...] Vou falar oportunísticamente: o 
Sinpro dá muita bolsa de estudo (E8-Profa-Psic-UConf). 

 

Na Universidade Confessional, existe uma associação de professores cuja afiliação é 

praticamente compulsória, assim como na Universidade Pública. Isso indica enfraquecimento 

político tanto na profissão de origem como na docente, podendo se constituir espelhar crises 

institucionais.  

Aqui no Brasil [...] nós não temos um órgão forte de classe [quanto à profissão 
acadêmica].  [...] Nunca fui [filiado à associação] porque eu sempre achei que a 
vida universitária se faz dentro da universidade. [Ela] tem suficientes órgãos de 
representação, de deliberação que permitem uma vida universitária fecunda e 
autêntica [...]. Acho que isso é uma dispersão, uma “disfuncionalização” [...]. Eu 
só vejo falar da associação em época de greve, [...] geralmente essas greves são 
uma vergonha.  (E1-Prof-Adv-UPub). 

A associação luta mesmo pelos nossos direitos. [...] [Nas assembléias] vou, não 
sempre, mas eu vou (E8-Profa-Psic-UConf). 

 

Em todas as entrevistas desta fase a LDB-1996 foi comentada. Quanto às suas 

determinações e decorrências, os modos de adequação institucionais são percebidos nas 

Universidades Confessional e Comunitária por intermédio de seus esforços em vários 
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sentidos: estruturas, laboratórios, acervo bibliográfico, núcleos de pesquisa, projetos de 

extensão e, especificamente no âmbito dos professores, titulação, dedicação à carreira, 

publicação etc.  

A resolução [do conselho universitário da UCom] estabelece parâmetros para a 
capacitação profissional, [...] estabelece incentivos para o corpo docente para a 
participação em congressos, [...] complementação de estudos de especialização em 
mestrado e doutoramento, [...] possibilidades de publicação [na forma de livro] 
para dissertações, teses. [...] [Após uma drástica redução do quadro de 
professores] Uma reformulação deste tipo deixa cicatrizes, e nós partimos da 
análise de critérios bastante específicos: a questão da articulação [entre e inter 
disciplinas] e a questão da disponibilidade e da competência para agregar carga 
horária [em sala de aula e em outras atividades, como orientação e pesquisa]. [...] 
A LBD foi feliz no sentido de começar a exigir das universidades um investimento 
mais significativo na formação, na qualificação docente; transmissão de 
conhecimento pressupõe pesquisa; pesquisa pressupõe um rumo metódico: a 
expansão da pós-graduação stricto senso. [...] Antes o curso funcionava quase 
como o espaço que o sujeito dava como meio de testemunho dessa sua prática 
dentro do curso e a partir da LDB, [...] se exige que ele tenha um perfil de 
formação de professor: conhecimento pedagógico, no sentido de titulação, no 
sentido de investimento em pesquisa (E9-Prof-Psic-UCom). 

Houve um aumento no número de professores com mestrado e doutorado. [...] Foi 
inaugurado o programa de pós-graduação em Engenharia Elétrica (E5-Prof-Eng-
UConf).  

 

Neste ponto, convém ressaltar que os professores da Universidade Pública salientaram 

que pouca coisa mudou com a LDB-1996 e que eles não tinham conhecimento mais detalhado 

acerca dessa lei ou, mesmo, de seus impactos (via pareceres ou diretrizes curriculares etc.).  

Para mim, como professor, não percebi nada. Se era para fazer, eu não fiquei 
sabendo. [...] [Na IES] deu muita diferença: na organização do nosso currículo, na 
tal flexibilização curricular, bagunçou nosso currículo de forma terrível (E4-Prof-
Eng-UPub). 

Não sei nada. Você acredita? Eu nem sei essa LDB, eu nem tenho interesse (E7-
Profa-Psic-UPub). 

Quando sobreveio esta lei nova, eu já estava intencionalmente mais afastado desse 
clima de administração. Queria mais é estar com os meus livros, as minhas revistas 
e meus alunos (E1-Prof-Adv-UPub). 

 

Não se percebeu, dessa forma, nenhum “projeto profissional” (LARSON, 1977) em 

desenvolvimento no sentido de um pensamento coletivo que indique ou incite um caminho 

rumo à profissionalização, fato considerado digno de aprofundamento, já que remete 

diretamente aos construtos relacionados nessa tese.   

Essa interação [entre colegas] é muito de iniciativa individual. [...] Aliás, é muito 
chato dizer isso, mas existe muito pouca iniciativa em termos organizacionais em 
qualquer sentido, né ?! [...] Existe uma confusão política permanente (E4-Prof-
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Eng-UPub). 

As pessoas vêm aqui para dar aula e vão embora. A maioria é assim (E1-Prof-Adv-
UPub). 

Em todos ambientes há uns grupinhos, há jogo de poder (E6-Prof-Eng-UCom). 

Eu sou daquelas pessoas que, infelizmente, prioriza o individualismo coletivo (E3-
Prof-Adv-UCom). 

Então, acaba que essa interação não fica no ideal porque essas pessoas não têm 
como professor a sua única profissão (E2-Prof-Adv-UConf). 

 

Em termos das políticas e práticas de gestão de pessoas, as três universidades contam 

com instrumentos normativos e estimuladores (licença com e sem remuneração ou, ainda, 

com remuneração parcial, subsídio parcial dos estudos, contribuições ocasionais, políticas de 

carreiras, instrumentos avaliativos etc.), utilizados, ou não, de maneiras distintas pelos 

professores, delineando, ainda que de maneira incipiente, aspectos individualizados e 

individualizantes da gestão de competências.  

Surgiu uma coisa que me interessava, que me fascinou, que foi a perspectiva 
justamente de estudar no exterior, [...] com uma atividade que eu gosto: atividade 
de pesquisa (E4-Prof-Eng-UPub). 

As escolas particulares, de modo geral, investem muito pouco. Elas consideram que 
a competência do professor é obrigação do professor e, pior do que isso, (..) estão 
mandando professores velhos embora e colocando professores novos e baratos. [...] 
A UCom mantém a biblioteca atualizada. [...] Ela está melhorando. Agora que 
virou universidade, as pessoas estão com muita vontade de melhorar. Mas ela tem 
uma ambigüidade muito grande: ela é horista. Como é que você faz uma 
universidade com [professor] horista? Ela é particular, ela sofre este tipo de 
estrutura horista dos professores.  [...] Eu nunca pedi para fazer um curso. [...] O 
ambiente lá é mais desprendido que muitas outras que a gente trabalhou. [...] As 
pessoas ganham bem (E6-Prof-Eng-UCom). 

 [A universidade] custeou o meu doutorado, [...] me deu uma bolsa [...] Ela tem 
todo um programa para a qualificação do professor. [...] O plano de cargos e 
Carreira tem essa questão da titulação dos professores como meta e como suporte 
para dar nesse sentido (E2-Prof-Adv-UConf). 

 

Assim sendo, percebeu-se que a gestão das competências acadêmicas é mais centrada 

no próprio sujeito, partindo dele as preocupações e ações efetivas rumo à formação e ao 

desenvolvimento de suas competências profissionais.  

Eu continuo buscando [...], eu acho que é automotivação. [...] Se você quiser 
trabalhar muito, você trabalha; se você não quiser trabalhar muito, você não 
trabalha (E4-Prof-Eng-UPub). 

Minha vida inteira, o Governo investiu na minha erudição. Eu já estudei numa 
escola federal, eu fiz mestrado numa escola federal. A [empresa pública] bancou 
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inúmeros cursos para mim, está certo? Eu acho que hoje atingi uma competência. 
[...] Eu me atualizo muito, eu leio muito, eu acho que um dos benefícios de ser 
professor é exatamente a gente ter tempo para estudar, ampliar o conhecimento, 
[...] aprendendo as coisas, a gente vai entendendo melhor o mundo, aumentando o 
poder de análise (E6-Prof-Eng-UCom). 

Então, eu acho que tem um lado pessoal e tem um lado… o outro lado também de 
você ter o interesse.  [...] Eu sou muito disciplinado, eu organizo as minhas 
atividades e dá tudo certinho (E2-Prof-Adv-UConf). 

 

Do ponto de vista pedagógico, os professores apontaram para deficiências e ausências 

na sua formação acadêmica, "aprendendo" a ser professor a partir da experiência própria e de 

terceiros (pais, parentes, colegas e professores marcantes na sua trajetória como aluno): 

Eu faço impulsivamente uma coisa que os colegas praticamente não fazem, que é 
interagir com o setor pedagógico. [...] [sobre participação em congresso 
internacional e no exterior] Ir lá e conversar com as pessoas, ou seja, estar 
presente e ouvir a experiência de pessoas que eu acredito que, enfim, têm uma 
bagagem de conhecimento maior que a minha. [...] (E4-Prof-Eng-UPub). 

A gente se embasava nesses projetos [reconhecidos pelo CNPq] e acabava pegando 
por imitação dos professores mais velhos. [...]  Minha mãe era professora. [...] 
Herdei (E6-Prof-Eng-UCom). 

 

As diferenças entre a natureza das atividades acadêmicas e entre estas e as extra-

acadêmicas são percebidas pelos pesquisados, principalmente no que tange às habilidades e, 

daí, às competências necessárias à efetividade em cada profissão: 

Eu acho que é mais difícil ainda esse conflito do engenheiro com o professor. A 
engenharia é mais clara, você se esforça, se aplica, você aprende. Agora, a questão 
de ser professor é uma outra questão. Tem que estimular, você tem que conseguir 
fazer alguma coisa instigante, os alunos se envolverem. É um negócio muito difícil, 
e eu não tenho curso de educação, a não ser internamente na universidade, alguns 
cursos internos, palestras (E5-Prof-Eng-UConf).   

O bom professor é diferente do bom pesquisador. Eu posso ter um excelente 
pesquisador que necessariamente não é um professor interessado. Ele pode não 
gostar de dar aula. Eu sei de muitos pesquisadores que não gostam de dar aula. E 
não são poucos não; são muitos (E5-Prof-Eng-UConf).  

 

Por fim, as caracterizações dos entrevistados em relação ao “ser professor” guardaram 

semelhanças, remontando à importância da prática de deter e manter atualizado um saber 

teórico-conceitual, de estar atento e sensível às demandas e à heterogeneidade do alunado e 

de cumprir (ou não...) suas obrigações no interior de seus departamentos e cursos.  

Para ser professor a gente tem que ter alguma coisa para ensinar. E eu acho que 
esse ensinamento [...] tem que estar baseado em uma coisa que você mesmo fez, 
você mesmo experimentou. [...] [caso contrário] você vira um repetidor. [...] Eu 
estou atento à situação do aluno. [...] Eu tenho me desligado e não tenho aceitado 
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sob nenhuma hipótese, sob nenhuma forma de pressão, encargos administrativos 
aqui na universidade e tenho, na verdade, me dedicado cada vez mais a essa 
relação [com o setor industrial empresarial] (E4-Prof-Eng-UPub). 

O professor é o guia, [...] é o exemplo, (..) ético em sala de aula, (..) que tem 
compromisso, veste a camisa, tem fidelidade, (..) horário, conteúdo, educação, 
tanto nas relações humanas quanto dialogar com alunos [...], não se satisfaz com o 
conhecimento que tem (E3-Prof-Adv-UCom). 

Um professor que tenha a titulação, uma experiência e um perfil para ser professor, 
[...] uma boa didática, uma boa expressão, [...] vigor [...] físico e presença de 
espírito para estar conduzindo uma sala de aula e também uma inteligência 
emocional para sair dos conflitos que acontecem (E2-Prof-Adv-UConf). 

 

Essa caracterização reflete a importância não apenas de competências intelectual-

cognitivas, técnico-funcionais, comportamentais, éticas e políticas, mas, fundamentalmente, 

do que se pode chamar de “metacompetência” – ou seja, da forma particular e individual 

como cada professor compreende tais competências e as mobiliza no seu cotidiano em face 

das possibilidades de ação que a universidade promove e, de outro lado, permite. 

Assim sendo, nesta primeira fase de entrevistas buscou-se desnudar e compreender as 

relações entre os construtos envolvidos, considerando-se iniciativas pessoais, coletivas e 

institucionais, formais e informais, contempladas, ou não, nas políticas de gestão de pessoas 

em universidades.  

Percebeu-se que os professores abordados guardam semelhanças em termos de 

visualização da profissão, suas demandas e recompensas, e seus desafios. No entanto, suas 

trajetórias continham particularidades que os diferenciavam, no que diz respeito tanto à 

universidade em que desenvolvem suas atividades profissionais como ao curso e à sua 

profissão de origem. Os professores da universidade pública utilizam mais das políticas e 

práticas de gestão de pessoas no sentido da formação e desenvolvimento de competências 

profissionais que seus pares e atribuem suas falhas à própria estrutura, que, normalmente por 

problema financeiro, não pode suprir todas as suas demandas rumo a um nível mais elevado 

de performance. Já nas universidades confessional e comunitária, os professores centralizam 

muito mais em si mesmos as responsabilidades por suas competências profissionais, mas, de 

outro lado, sentem-se mais cobrados que seus pares do setor público.  

No que tange à diversidade de suas atribuições, os professores da universidade pública 

parecem estar numa situação privilegiada: têm uma carga horária na docência menor, 

conseguem se dedicar à pesquisa e à extensão de forma mais estruturada e profunda 

(principalmente por meio dos núcleos de pesquisa), orientam alunos de acordo com sua área 

de expertise e seus interesses teóricos e se “revezam” nos cargos administrativos. Já os 
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colegas das outras universidades têm exigências maiores em termos de presença em sala de 

aula, mesmo que limitadas quando do exercício de cargos administrativos, para os quais são 

“eleitos” pelos colegas. Mas, ainda assim, carecem da chancela dos superiores para seu 

exercício efetivo.  

Em termos de pesquisa, a universidade confessional e a comunitária não se encontram 

tão bem estruturadas quanto a pública, fato que traz limitações para a atuação do professor 

nessa área e em atividades decorrentes, como é o caso de publicações científicas. Estas 

últimas, tão valorizadas pelos instrumentos avaliativos, tanto internos como externos, 

parecem ser ponto importante do processo de reconhecimento da competência acadêmica por 

terceiros. Por se tratar de atividades mais centradas em interesses individuais, tende a 

contribuir de maneira bidirecionada para a profissionalização: reforçam a performance 

individual e, ao mesmo tempo, garantem distinção ao profissional. 

Noutro sentido, as práticas de extensão são mais variadas, mas ainda carregam mais o 

peso da “imagem institucional” do que do retorno ou a parceria com a comunidade, fato que 

merece aprofundamento, principalmente em se tratando de uma atividade constituinte do 

reconhecido tripé ensino-pesquisa-extensão.  

As relações com as entidades de classe referentes à profissão de origem são 

diferenciadas: no caso de psicólogos e engenheiros, o relacionamento é mais formal e 

distante, diferentemente dos advogados, que mantêm um diálogo constante com a OAB. 

Quanto à categoria “professor”, tais relações são frágeis e assistencialistas, principalmente no 

que tange ao Sinpro-MG.  

Assim sendo, percebe-se que as políticas e práticas de gestão nas universidades são 

individualizantes, apesar de utilizarem formatos distintos para que isso aconteça. No entanto, 

em todas elas caminha-se em um contexto de enfraquecimento da categoria profissional e da 

própria profissão, fato que influencia (negativamente) e direciona o processo de 

profissionalização (sempre) em curso.  

Dessa forma, o roteiro de entrevista inicialmente estruturado sofreu alterações no 

sentido de que foram acrescentadas perguntas para permitir maior detalhamento acerca das 

percepções dos docentes com relação a suas atividades profissionais, dentro e fora das 

universidades. Em virtude de alguns comentários, pareceu interessante perguntar como eles 

percebiam as outras IES envolvidas, o que poderia enriquecer a compreensão da dimensão 

coletiva, do compartilhado no seio de uma profissão e suas interfaces com os processos 

voltados para a gestão de competências. Em função das diferentes facetas da profissão em 
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questão, foi formatada a aplicação de uma técnica projetiva, conforme descrito na 

Metodologia.  

O resultado desta fase de coleta de dados foi um roteiro (Apêndice C) com 35 perguntas 

diretas e várias indiretas (complementares), que inclui a técnica projetiva, além da formatação 

de um Questionário de Identificação, para registrar e organizar os dados demográficos. Este 

material foi utilizado na segunda fase de entrevistas, realizada no primeiro semestre de 2006. 

Seus resultados35 estão descritos, analisados e interpretados a seguir. 

 

 

5.3 O contexto de trabalho – Resultados da segunda fase de entrevistas  

 

O microcontexto de trabalho abordado nesta tese contempla o que Cheetham & Chivers 

(1998) conceituaram como “contexto”: a situação particular na qual o profissional é 

requisitado a operar – isto é, suas percepções, ações e relações com atores sociais diretamente 

envolvidos nas suas funções, os quais foram identificados a partir dos resultados da primeira 

fase de coleta de dados primários. Após a caracterização dos sujeitos entrevistados, os dados 

oriundos das suas respostas foram reorganizados em torno dos objetivos específicos 

anteriormente apresentados. 

 

5.3.1 Caracterização inicial dos sujeitos entrevistados  

Os dados apresentados a seguir foram obtidos a partir do Questionário de Identificação 

(Apêndice B), aplicado a todos os entrevistados da segunda fase de coleta de dados, conforme 

descrito na Metodologia.  

Assim, foram abordados 48 professores, sendo 15 na universidade pública, 15 na 

particular confessional e 18 na comunitária. Tal distribuição por instituição de origem pode 

ser observada no Gráfico 1, que apresenta estes dados em valores percentuais.  

 

                                                           
35 Tais dados somaram cerca de 1.013 laudas de transcrição. Nessa fase, o tempo médio de duração das 
entrevistas foi de 1 hora e 40 minutos. 
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Gráfico 1: Percentual de docentes entrevistados, por universidade 
Fonte: Respostas dos entrevistados. 

 

Quanto à profissão de origem, 15 dos professores entrevistados são advogados e atuam 

em cursos de Direito, outros 15 são psicólogos e atuam em cursos de Psicologia e 18 são 

engenheiros, trabalhando em cursos de Engenharia, nas três universidades abordadas, 

conforme o Gráfico 2 (dados em valores percentuais). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 2: Percentual de docentes entrevistados, por profissão de origem 
Fonte: Respostas dos entrevistados. 

 

Com relação ao sexo, o grupo pesquisado foi homogêneo: 24 homens e 24 mulheres. 

No que diz respeito à faixa etária, houve heterogeneidade: 10 dos entrevistados têm 

idade entre 46 e 50 anos; 8, entre 51 e 55 anos; 7, entre 31 e 35 anos; 6, entre 36 e 40 anos; 6, 
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entre 41 e 45 anos; 4, entre 26 e 30 anos; 4, entre 56 e 60 anos; 2, entre 61 e 65 anos; e 1, 

acima de 66 anos. O Gráfico 3 permite visualizar esta distribuição, em valores percentuais. 
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Gráfico 3: Percentual de docentes entrevistados, por faixa etária 
Fonte: Respostas dos entrevistados. 

 

Considerando-se o estado civil dos professores, 27 (a maioria) são casados; 10, 

solteiros; 10, separados ou divorciados; e 1 encontra-se em uma união estável. O Gráfico 4 

mostra tal distribuição, em valores percentuais. 
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Gráfico 4: Percentual de docentes entrevistados, por estado civil 
Fonte: Respostas dos entrevistados. 

 

Quanto à renda média mensal dos entrevistados, a distribuição foi considerada 

heterogênea: nove recebem entre R$3.001,00 e R$4.000,00; 8, entre R$4.001,00 e 

R$5.000,00; 6, entre R$6.001,00 e R$7.000,00; 6, acima de R$10.001,00; 5, entre R$5.001,00 

e R$6.000,00; 5, entre R$7.001,00 e R$8.000,00; 4, entre R$9.001,00 e R$10.000,00; 3, entre 

R$8.001,00 e R$9.000,00; e 2, entre R$2.001,00 e R$3.000,00. Nenhum professor abordado 

na pesquisa tem renda média mensal inferior a R$2.000,00.  O Gráfico 5 ilustra esta 

distribuição, em valores percentuais. 
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Gráfico 5: Percentual de docentes entrevistados, por renda média mensal 
Fonte: Respostas dos entrevistados. 

 

No que diz respeito ao nível de escolaridade, realizaram-se três cortes: o primeiro, 

geral; o segundo, por profissão de origem (e, portanto, curso em que atua); e o terceiro, por 

universidade.  Em termos gerais, 47 professores têm titulação acima de mestrado, sendo 18 

mestres, 17 doutores; 7 estão em processo de doutoramento; e 5 são pós-doutores. Apenas um 

dos entrevistados possui apenas título de especialista. O Gráfico 6 exibe esta distribuição, por 

valores percentuais. 
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Gráfico 6: Percentual de docentes entrevistados, por nível de escolaridade (titulação) 
Fonte: Respostas dos entrevistados. 

 

O segundo corte em termos de escolaridade foi realizado tomando-se por base a 

profissão de origem e o curso em que o professor trabalha. Dentre os engenheiros, 10 (a 

maioria) possui título de mestre (8 mestres e 2 doutorandos). O mesmo ocorre entre 

advogados (5 mestres e 3 doutorandos). Entre os psicólogos, 8 são doutores, conforme pode-

se observar, em valores percentuais, no Gráfico 7. 
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Gráfico 7: Percentual de docentes entrevistados, por nível de escolaridade e por profissão de 
origem 
Fonte: Respostas dos entrevistados. 

 

No que tange a relação entre universidade e titulação, os professores abordados da 

universidade pública percebem um nível mais elevado de titulação, contando com 13 docentes 

entre doutores (8) e pós-doutores (5). Já nas universidades confessional e comunitária, a 

maioria dos entrevistados tem titulação de mestres, assim: 8 mestres e 3 doutorandos na 

primeira e 9 mestres e 3 doutorandos na segunda. O Gráfico 8 contém tal distribuição, em 

valores percentuais. 
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Gráfico 8: Percentual de docentes entrevistados, por nível de escolaridade e por universidade 
Fonte: Respostas dos entrevistados. 

 

Vale a pena ressaltar que 43 entrevistados, ou 90,0% (a maioria), obtiveram seu último 

título após 1996, ano considerado nesta tese como um marco na educação brasileira, em 

especial no ensino superior.  

Considerou-se também a natureza da formação acadêmica do professor, sendo que a 

legislação valoriza a formação aqui chamada de “tradicional”. Isto é, o professor titulou-se 

apenas na sua própria área de atuação, sendo este o caso de 38 entrevistados (79%). A 

formação “eclética” foi desenvolvida apenas por 10 dos entrevistados (21%), na qual os 

títulos foram obtidos em cursos afins, mas não especificamente aqueles nos quais o professor 

atua. Este fato foi observado, fundamentalmente, entre os psicólogos, cujas titulações em 

nível de pós-graduação (stricto senso) ocorreram em outras áreas, como educação, pedagogia 

e filosofia.  

Ainda quanto à formação acadêmica, observou-se que 34 docentes (71%) tiveram 

experiência no exterior, realizando seus cursos, parcial ou integralmente, fora do País. 

Outro dado levantado foi o tempo total de docência. Neste caso, o grupo entrevistado 
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mostrou-se experiente, tendo 20 deles mais de 20 anos de experiência acadêmica. Se for 

considerada a faixa acima de 10 anos de experiência, 35 deles nela se encaixariam. O Gráfico 

9 exibe esta distribuição, em valores percentuais. 
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Gráfico 9: Percentual de docentes entrevistados, por tempo total de docência   
Fonte: Respostas dos entrevistados. 

 

No Gráfico 10 pode-se visualizar o “tempo de casa” dos entrevistados, percebendo-se 

neste aspecto uma distribuição heterogênea: 16 estão há menos de  5 anos na instituição; 15, 

há mais de 20 anos; 7, de 5 a 10 anos; 6, de 15 a 20 anos; e apenas 4 professores, entre 10 e 

15 anos.  



 

 

103

33%

15%
8%

13%

31%
Menos de 5 anos
De 5 a 10 anos
De 10 a 15 anos
De 15 a 20 anos
Mais de 20 anos

 

Gráfico 10: Percentual de docentes entrevistados, por tempo de docência na universidade em 
que foi entrevistado 
Fonte: Respostas dos entrevistados. 

 

Com relação ao tempo no cargo que o professor atualmente ocupa na universidade, 

50% o ocupam há menos de 5 anos; 21%, de 5 a 10 anos; 13%, entre 10 e 15 anos; 6%, de 15 

a 20 anos; e 10%, há mais de 20 anos. Esta distribuição está registrada no Gráfico 11, em 

valores percentuais. 

 

 Gráfico 11: Percentual de docentes entrevistados, por tempo no cargo atual na universidade 
em que foi entrevistado 
Fonte: Respostas dos entrevistados. 

 

O Gráfico 12 permite visualizar a carga horária semanal que os profissionais 

abordados dedicam à docência em cursos de graduação nas suas respectivas universidades. Os 
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professores da universidade pública (31% do total de entrevistados) são os que menos se 

dedicam a aulas na graduação, com carga horária inferior a 12 horas-aula por semana (h/a/s). 

Na universidade confessional, a distribuição dos entrevistados foi mais heterogênea neste 

sentido: 1/5 deles (6,3% do total) leciona menos de 6 h/a/s; 2/5 (12,5%), de 7 a 12 h/a/s; outro 

1/5 (6,3%), 13 e 18 h/a/s; e outro 1/5 (6,3%), entre 19 e 24 h/a/s. Dentre os docentes 

entrevistados na universidade confessional, cerca de 38% do total, a situação é diferente: 

nenhum deles leciona menos de 6 h/a/s; 6,3% lecionam de 7 a 12 h/a/s; 20,8%, leciona na 

graduação, entre 13 e 18 h/a/s; 8,3%, entre 19 e 24 h/a/s; e 2,1% mais de 24 h/a/s nessa IES.    

 

10,4

6,3

0,0

20,8

12,5

6,3

0,0

6,3

20,8

0,0

6,3
8,3

0,0 0,0
2,1

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

Pública Confessional Comunitária

Universidade

%

Menos de 6 h/a/s
De 7 a 12 h/a/s
De 13 a 18 h/a/s
De 19 a 24 h/a/s
Mais de 24 h/a/s

 
Gráfico 12: Percentual de docentes entrevistados, por carga horária semanal na graduação e 
por universidade 
Fonte: Respostas dos entrevistados. 

 

Refletindo sobre os dados anteriores, o número médio de turmas por semestre dos 

professores pode ser visualizado no Gráfico 13, no qual se pode perceber que na IES pública 

o número máximo de turmas é 4, sendo que nove docentes (a maioria) trabalham com menos 

de duas turmas por semestre. Na universidade confessional, 4 professores lecionam para 

menos de duas turmas por semestre; 7, para três ou quatro turmas; 1, para cinco ou seis 

turmas; 2, para sete ou oito turmas; e 1, para mais de nove turmas. A situação dos professores 

entrevistados na universidade comunitária é distinta: apenas 1 leciona para menos de duas 

turmas; 11, para três ou quatro turmas; 4, para cinco ou seis turmas; e 2, para sete ou oito 
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turmas.  
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Gráfico 13: Percentual de docentes entrevistados, por número de turmas e por universidade 
Fonte: Respostas dos entrevistados. 

 

Quanto aos cursos de pós-graduação na universidade, 56% dos professores 

entrevistados não lecionam nestes cursos. 

Outra atividade sobre a qual os docentes do ensino superior se debruçam é a orientação 

de alunos, quer em disciplinas que exigem este tipo de relação, como aquelas que se propõem 

ao desenvolvimento de monografias e trabalhos de conclusão de curso, por exemplo, quer em 

programas de formação e desenvolvimento de pesquisadores, como é o caso de bolsistas de 

iniciação científica e alunos de pós-graduação lato (especialização) e stricto-senso (mestrado 

e doutorado). Dentre os entrevistados, 79% orientam alunos de graduação, enquanto apenas 

33% orientam alunos em nível de pós-graduação.  

Com relação às atividades de extensão, 36% dos professores abordados estão 

envolvidos com atividades formais dessa natureza nas universidades onde trabalham. 

O Gráfico 14 mostra que as atividades de pesquisa não são realizadas por 45% do total 

de entrevistados; já 15% se envolvem em atividades dessa natureza como pesquisadores, 

enquanto os 40% restantes também assumem papel de coordenadores das pesquisas. 
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Gráfico 14: Percentual de docentes entrevistados, por envolvimento em pesquisa  
Fonte: Respostas dos entrevistados. 

 

Outra atividade desempenhada pelos professores no nível universitário relaciona-se à 

coordenação de cursos, chefias de departamentos, participação permanente em colegiados de 

cursos e coordenação de núcleos de pesquisa ou de ensino. Estas atividades foram 

denominadas “atividades administrativo/burocráticas”. Executam atividades dessa natureza 

nas suas IES 58% dos sujeitos pesquisados. 

Também foi perguntado aos professores entrevistados acerca das atividades que 

desenvolviam fora do âmbito da universidade de origem, compreendendo trabalho acadêmico 

em outras IES e emprego ou sociedade em outra empresa, clínica ou escritório. Dentre eles, 

75% se dedicam a atividades extra-acadêmicas.  

Ao final do questionário de identificação, apurou-se que 46% dos entrevistados mantêm 

vínculos de exclusividade com a universidade: isso diz respeito a contratos de dedicação 

exclusiva, no caso da universidade pública, ou integral, principalmente nos cargos que 

exercem funções gerenciais nas universidades particulares. 

Contrapondo-se tais conclusões com os dados anteriores, percebe-se que nem todos os 

professores com dedicação exclusiva à universidade onde foi entrevistado, de fato, dedicam-

se apenas a tal IES. 

Quando da sua apresentação individual, os entrevistados enfatizaram diferentes 

aspectos de sua trajetória profissional. Não se posicionaram inicialmente em termos de sua 

profissão, nem como professor, nem como advogado, engenheiro ou psicólogo 83,3% (a 

maioria). Outros 10,4% se declararam professores; 4,2%, como profissionais de ambas as 
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categorias; e 2,1% situaram-se no contexto profissional extra-acadêmico. Nessa apresentação 

pessoal, os 89,6% dos entrevistados enfatizaram sua formação acadêmica, sua titulação e, 

mesmo, sua experiência em instituições de ensino superior. As respostas dos entrevistados 

foram sistematizadas na Tabela 9.  

 

Tabela 9 – Aspectos presentes na apresentação pessoal feita pelos entrevistados 

Respostas dos docentes UCom UPub UConf Total 
 FA FR FA FR FA FR FA FR 
Posicionamento Profissional         
Profissão: não se posicionou inicialmente 13,0 72,2 13 86,7 14 93,3 40 83,3 
Profissão: professor / docente 3,0 16,7 1 6,7 1 6,7 5 10,4 
Profissão: as duas 1,0 5,6 1 6,7 0 0,0 2 4,2 
Profissão: advogado, engenheiro ou psicólogo  1,0 5,6 0 0,0 0 0,0 1 2,1 
Outros aspectos          
Formação acadêmica, titulação, experiência acadêmica 14,0 77,8 14 93,3 15 100,0 43 89,6 
Participação na história da faculdade (ex-aluno, tempo de 
casa...) 10,0 55,6 9 60,0 11 73,3 30 62,5 
Sua experiência profissional 11,0 61,1 8 53,3 10 66,7 29 60,4 
Senilidade na profissão docente 9,0 50,0 10 66,7 9 60,0 28 58,3 
Opiniões de terceiros acerca de suas competências 
acadêmicas e relacionamentos pessoais 10,0 55,6 4 26,7 9 60,0 23 47,9 
Características de personalidade (bom humor, 
organização, reflexivo, capacidade comunicativa, nível 
de exigência, pesquisador etc.) 6,0 33,3 5 33,3 2 13,3 13 27,1 
Premiações / homenagens acadêmicas recebidas 3,0 16,7 4 26,7 3 20,0 10 20,8 
Retorno financeiro 2,0 11,1 0 0,0 2 13,3 4 8,3 

Fonte: Respostas dos entrevistados. 
Nota: A soma das freqüências pode ser superior a 100%, pois os entrevistados podem ter dado mais de uma resposta ou apontar mais de um 

aspecto relevante na mesma resposta. Quanto às abreviações, FA refere-se a freqüência absoluta e FR, a freqüência relativa. 

 

Quando dessa apresentação pessoal, verificou-se uma valorização maior de aspectos 

ligados à carreira acadêmica do que de aspectos ligados à experiência profissional não-

acadêmica, ou seja, na profissão de origem. Dentre os demais aspectos sublinhados pelos 

docentes, 62,5% ressaltaram sua participação na história da IES, quer em função de ser  ex-

aluno, quer devido à senilidade na academia; 60,4% delinearam sua experiência profissional 

extra-acadêmica; 58,3% enfatizaram sua senilidade na profissão docente; 47,9% descreveram 

opiniões de terceiros acerca de suas competências acadêmicas e relacionamentos pessoais que 

o influenciaram na escolha pela profissão docente, denotando, mais na UCom e na UConf do 

que na UPub, necessidades de se legitimar a opção feita, via reconhecimento de competências 

profissionais; 27,1% falaram de características pessoais que contribuem para sua efetividade 

nas atividades universitárias; 20,8% sublinharam premiações e homenagens que receberam 

dos alunos (professor homenageado, paraninfo, patrono de turmas quando da formatura); e o 

aspecto do retorno financeiro foi mencionado por 4 entrevistados (8,3%), sendo que nenhum 

deles é da UPub, fato que corrobora outros achados descritos à frente, relacionados às 
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percepções dos benefícios da profissão. 

Quando questionados sobre seu efetivo posicionamento profissional (professor - 

docente ou profissional - advogados, engenheiros, psicólogos), percebeu-se um certo 

desconforto nos entrevistados: 

Que pergunta difícil, e ela é difícil pelo seguinte: acho que hoje uma profissão 
completa a outra no meu caso (E18-Prof-Adv-UCom). 

Isto é difícil viu... (E31-Prof-Adv-UConf).  
 

Dentre os entrevistados, 62,5% afirmaram ser professores; 25,0% consideram-se tanto 

professores como advogados, engenheiros ou psicólogos; 8,3% não definiram; e 4,2% 

afirmaram-se na profissão de formação. Os docentes apontaram situações explicitando como 

cada profissão enriquecia a outra, sendo que 29,2% deles responderam que as influências 

mútuas resultavam em atuações melhores nas duas profissões (TAB. 10). 

 

Tabela 10 – Posicionamento e trânsito profissional, segundo os entrevistados 

Respostas dos docentes UCom UPub UConf Total 
 FA FR FA FR FA FR FA FR 
Identificação profissional                 
Profissão docente 10 55,6 7 46,7 13 86,7 30 62,5 
Ambas 6 33,3 4 26,7 2 13,3 12 25,0 
Não definiu 0 0,0 4  26,7 0 0,0 4 8,3 
Profissão de formação 2 11,1 0 0,0 0 0,0 2 4,2 
Trânsito da profissão docente para a extra-acadêmica          
Atualização (acesso, facilidade de memorização e  
reflexão sobre os conteúdos, formas como os conteúdos 
são colocados em prática) 13 72,2 13 86,7 12 80,0 38 79,2 
Desenvolvimento pessoal, facilidade em lidar com 
terceiros  8 44,4 10 66,7 7 46,7 25 52,1 
Academia como vitrine profissional 5 27,8 4 26,7 5 33,3 14 29,2 
Trânsito da profissão extra-acadêmica para a docente          
Experiência prática (exemplos, vivência, cobrança dos 
alunos) 14 77,8 14 93,3 12 80,0 40 83,3 
Atualização, além de conteúdos acadêmicos 8 44,4 6 40,0 3 20,0 17 35,4 
Abrir novas perspectivas de trabalho como docente, na 
IES 1 5,6 4 26,7 4 26,7 9 18,8 
Melhor conhecimento da natureza humana 2 11,1 2 13,3 1 6,7 5 10,4 
As duas interagem, tornando o profissional melhor 6 33,3 3 20,0 5 33,3 14 29,2 

Fonte: Respostas dos entrevistados. 
Nota: A soma das freqüências pode ser superior a 100%, pois os entrevistados podem ter dado mais de uma resposta ou apontar mais de um 

aspecto relevante na mesma resposta. Quanto às abreviações, FA refere-se a freqüência absoluta e FR, a freqüência relativa. 

 

A principal justificativa dos professores quanto à sua opção profissional pautou-se no 

tempo que dedicam às atividades de natureza acadêmica e extra-acadêmica. Ou seja, segundo 

eles, o tempo que despendem com um e outro conjunto de atividades determina sua profissão: 
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Quando eu comecei, mais advogado; hoje, com certeza, mais professor. [...] Eu 
diria que elas se complementam em função do advogado também ter que estar 
sempre se atualizando, ter que estar sempre estudando, e... a... eu sei que como 
advogado eu cresci muito depois que eu me tornei professor. E uma grande 
facilidade que eu tive em ser professor foi a grande experiência de ser advogado 
(E20-Prof-Adv-UCom). 

Eu sou mais professor. Dentro da minha fábrica, eu só dou aula, só dou aula de 
novos projetos, eu dou aula em todos os lugares. Eu ensino os meninos [...] coisas 
básicas. O pessoal que é engenheiro, eu dou curso para eles. Tudo o que eu faço 
eu dou para eles. Eu sou engenheiro na essência da palavra, eu sou engenheiro... 
eu sou professor engenheiro (E37-Prof-Eng-UConf). 

Isso não gera em mim conflito, não, né. Eu acho que eu me apresento hoje como 
professor porque eu me identifico mais com essa função, né. E hoje eu sou 
remunerado mais por isso. Agora, eu gosto de atender, sabe. E gosto muito de 
atender a população de baixa renda, grave, que é a experiência que eu tenho na 
saúde mental e na saúde pública. É Mais interessante do que atender em 
consultório particular (E42-Prof-Psic-UConf). 

Só professor. Não me considero nem advogado (E45-Prof-Adv-UPub). 
 

O fator tempo de dedicação também foi decisivo para aqueles que se posicionaram na 

profissão de formação, ou em ambas. Assim, quanto maior o número de horas que trabalham 

em determinado contexto, mais se identificam com ele, independentemente de outros 

critérios, como satisfação pessoal, critérios e níveis de exigência ou remuneração: 

Eu acho que eu sou mais engenheiro, porque quando eu venho dar aula, eu venho 
transmitir a minha engenharia. Então, a engenharia que é a base da coisa. Eu não 
seria professor sem ser engenheiro, né... Então, eu acho que eu sou mais 
engenheiro. E o que eu faço na aula é o que eu sei de engenharia. Então, eu acho 
que eu sou mais é engenheiro (E13-Prof-Eng-UCom). 

Então assim, vontade própria, eu sou mais professor. Mas em termos de carga 
horária, aqui eu sou mais engenheiro.[...] Por falar nisso eu estou aposentando este 
ano. Vou só ficar por conta de dar aula (E14-Prof-Eng-UCom). 

Eu acho que eu sou mais psicóloga do que professora [risos]. [...] É, na escola, é o 
aluno que se beneficia mais na disciplina na hora que eu estou dando aula do que 
aqui né, então.. (E24-Profa-Psic-UCom). 

 

Dentre os profissionais que afirmaram ser as duas coisas, a integralidade do ser foi a 

justificativa mais presente. Nesse sentido, os professores comentaram que não se vêem de 

maneira fragmentada, mas como uma totalidade que abraça um conjunto de atividades 

produtivas diferenciadas e que se alimentam mutuamente: 

Eu gostaria de poder responder que eu sou mais psicóloga do que professora. Mas 
para eu te dizer a verdade, eu acho que é “pau-a-pau” [...] Eu transmito aquilo que 
eu faço no dia-a-dia no consultório. Eu acho que só é possível por isso. Então, é 
quase como que se eu tivesse... quase não, eu estou no mesmo universo o tempo 
inteiro (E22-Profa-Psic-UCom). 
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E hoje eu vejo que é a questão da prática e a teoria. Elas têm que caminhar 
juntas. Prática dá movimento a essa teoria. Eu acho essencial. Acho que é um 
complemento até da minha profissão, como advogado. [...] Bom, hoje eu ainda 
sou um pouco mais professor ainda, mas é meio a meio. Hoje, é cinqüenta por 
cento. Sabe por que? [...] Assim as duas se interagem (E31-Prof-Adv-UConf). 

Eu sou os dois, porque eu sou dedicação exclusiva da faculdade. A minha vida 
profissional, ela está assentada aqui, e é aí que eu divido o administrativo aqui e 
o acadêmico lá fora, pra estar sendo escrito aqui dentro. Mas quando você fala 
que é só uma advogada, né, eu tenho o meu lado advogado, né, que eu exerço, 
seja aqui dentro, sob o ponto de vista administrativo, que é pra discutir com 
outras pessoas e ir atrás de verbas, sabe. Eu conheço o caminho das pedras... 
Então, assim, sob o ponto de vista de comportamento, eu tenho um 
comportamento de advogado, entendeu? Mas eu sou uma acadêmica. [...] Eu não 
tenho escritório de advocacia. A minha atividade é aqui (E43-Profa-Adv-UPub). 

 

Quanto ao relacionamento entre as duas profissões, 23,0% dos entrevistados frisaram o 

trânsito de impactos no sentido da profissão de formação para a profissão docente. Eles 

realçaram a experiência prática que é repassada ao alunado e a atualização contínua de seus 

saberes como conseqüências positivas e necessárias das suas atividades acadêmicas na 

profissão extra-acadêmica: 

Você mexer só com a parte acadêmica é meio perigoso, ainda mais na área que eu 
trabalho (E11-Profa-Eng-UCom). 

Pela qualidade das minhas aulas, eu vejo que se eu fosse só um profissional teórico 
nunca tivesse advogado, minhas aulas nunca teriam a qualidade que têm. [...] E é 
totalmente diferente a prática da teoria. É totalmente diferente. Eu diria que elas 
são bem conexas (E20-Prof-Adv-UCom). 

De maneira nenhuma a atividade clínica atrapalha na atividade pedagógica. Eu 
acho que ela só contribui, só contribui (E23-Profa-Psic-UCom). 

 

No entanto, alguns docentes discordam desse posicionamento, quer apontanto 

distorções e mazelas de um sistema educacional que cerceia o trabalho extra-acadêmico, 

absorvendo totalmente o professor e impedindo que ele desenvolva outras habilidades; quer 

questionando o status e a própria atuação acadêmica, em face do desprestígio da profissão: 

Aí a arapuca da universidade moderna: quem está dentro não sai, quem está fora 
não entra. Então, assim, tem muita gente que tem sacrificado o trabalho da 
clínica porque, uma vez adquirido o lugar dele dentro da universidade, ele não 
quer abrir mão disso. Porque a tendência de um sujeito que ainda não está, ele 
tem uma carreira acadêmica. Uma vez construída uma carreira acadêmica, aí 
não têm vagas [horários na clínica]. Não tem nem sentido (E26-Prof-Psic-
UCom). 

Infelizmente, é uma crítica que eu faço: em razão do desprestígio do professor, o 
aluno de direito cobra do professor que o professor seja um advogado, um 
consultor, um juiz ou um promotor, isso em prejuízo da própria vida acadêmica 
(E29-Profa-Adv-UConf). 
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De outro lado, a contribuição dessas experiências não se dá apenas na face pragmática 

da atividade acadêmica, mas no campo da formação da identidade do professor. Isto é, a 

forma como ele percebe e interage com demandas variadas transcende o espaço universitário 

e afeta diretamente sua confirguração identitária: 

Então, essas vivências, elas foram fundamentais para construção da minha 
identidade acadêmica... (E43-Profa-Adv-UPub). 

Eu falo isso muito com a [...] minha noiva. Eu falo com ela: “Olha, se na hora que 
eu sair da aula, se estiver dando aula ainda, você me fala”. Porque, às vezes, eu 
saio da aula, dei uma manhã inteira de aula, uma noite inteira de aula, quando eu 
entro no carro para conversar com ela, eu estou dando aula. [...] Eu acho, eu me  
sinto muito professor sabe? Eu acho que isso afeta mais a minha vida do que ser 
advogado (E19-Prof-Adv-UCom). 

 

Impactos da profissão docente para a profissão de formação também ocorrem, 

principalmente no que tange ao desenvolvimento pessoal, à facilidade em lidar com o público, 

inclusive na oratória, ao acesso, à facilidade de memorização e à reflexão sobre os conteúdos  

e sobre as formas como eles são colocados em prática no cotidiano do contexto extra-

acadêmico, além de abrir outras perspectivas de trabalho na própria IES: 

Essa visão da academia, essa formação, ela traz uma qualidade, traz uma outra 
visão, não é? (E21-Prof-Adv-UCom). 

Eu já fiz muitas pesquisas financiadas pela Fumec naquele programa lá que eles 
têm e agora foi aprovado mais um, todos eles aprovados na psicologia [...]. Então, 
isso eu acho que é uma coisa do fato de eu estar aqui [trabalhando em determinada 
especialidade na profissão de formação] me ajuda muito, sabe.. (E24-Profa-Psic-
UCom). 

É um choque, porque é mais tranqüilo você trazer a prática para teoria do que a 
teoria para a prática. A resistência é maior, principalmente em uma área que é 
uma área conservadora (E29-Profa-Adv-UConf). 

 

Quanto à interferência mútua, esta se dá tanto no interior da própria profissão docente, 

entre atividades de naturezas diferenciadas, como entre essa e a profissão de formação, 

circunscrevendo suas conexões a um espaço mais amplo e fluído: 

Como eu tenho o consultório, eu acho que as duas situações profissionais se 
complementam. E eu trago muito do que eu apuro no consultório. O dar aula me dá 
essa chance... Então, fazer circular esse conhecimento  que eu vou ganhando a 
cada vez no consultório, e vice-versa. A gente dentro de uma faculdade, uma 
universidade, você vai renovando esse conhecimento e acaba tendo aplicação na 
minha clínica (E22-Profa-Psic-UCom). 

É, acaba tudo se interagindo, porque nós temos vários projetos de pesquisa, nos 
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quais você exerce a engenharia. [...] Então, na verdade, eu estou exercendo 
também todas essas funções, vamos colocar assim, de professora e de engenheira 
(E35-Profa-Eng-UConf). 

 

Assim sendo, percebe-se que outras fontes sociais de conhecimento além daquelas que 

Tardif (2002) listou são reais para o docente do ensino superior e se integram ao seu trabalho 

de maneira satisfatória, inclusive com reconhecimento do aluno. Tais fontes relacionam-se à 

profissão de formação na qual o professor também atua e os “grupos de referência” 

(FREIDSON, 1984) dos quais ele participa, independentemente do grau ou do tempo de 

dedicação. O fato é que a reflexão na e sobre a ação (SCHÖN, 1983, 1987), onde quer que tal 

ação ocorra, contribui para o aprimoramento técnico e prático do docente (PARSONS, 1968) 

e, daí, de sua competência profissional, favorecendo o processo de profissionalização. Diante 

de tantas demandas, torna-se necessário organizar a agenda de maneira precisa: 

O impacto negativo é o horário. No horário que eu estou aqui, eu não estou no 
escritório. Então eu tenho que ter uma agenda bem regulada, bem cronometrada 
(E19-Prof-Adv-UCom). 

 

Interessante notar como o professor realiza os aportes entre as atividades acadêmicas e 

extra-acadêmicas, muitas vezes com baixo nível de consciência, demonstrando sua 

competência profissional como aquele “algo a mais” de natureza mais tácita que explícita, 

conforme salientam Demailly (1987) e Roche (2004).  

Na hora que aparece uma demanda aqui [na empresa], às vezes até numa aula que 
eu dou, eu descubro alguma coisa nova e incorporo-a na aula. Até sem querer, né.. 
(E13-Prof-Eng-UCom). 

 

No entanto, o processo consciente de reflexão de Schön (1983, 1987), ressaltado no 

modelo de Cheetham e Chivers (1998), também acontece. Nesse sentido, os professores são 

capazes de perceber como mudaram seu posicionamento em relação aos alunos e ao modo 

como aperfeiçoaram seus processos de avaliação e os diretamente ligados à sala de aula, 

conseguindo modificar atitudes e comportamentos, bem como promover um equilíbrio 

dinâmico em termos de recursos e resultados nas suas atividades acadêmicas: 

E eu sempre fui muito exigente com os professores. Queria absorver muito deles. 
Sempre gostei daqueles professores compromissados, que passavam o conteúdo 
adequadamente para a gente, né... [...] Aí, com a experiência eu fui investindo na 
capacitação. Depois, eu fiz aquele curso que eu te falei, de Metodologia Didática 
para o Ensino de Terceiro Grau, à nível de pós-graduação, né. Muitas coisas eu vi 
que eu estava fazendo corretamente e outras coisas eu percebi que eu tinha 
potencial para melhorar. E eu acho que esse curso ajudou muito, aliado à 
experiência. Depois, aquela questão: a gente entrava em sala de aula com medo, 
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meio apavorada e até insegura. Isso tudo passou. [...] No início da carreira, eu me 
identificava com uma professora mais autoritária. [...] Agora, eu acho que eu estou 
mais flexível (E33-Profa-Eng-UConf). 

Mas eu já fui muito chato dando aula quando eu comecei. [...] Então, eu acho 
que, por um longo tempo, eu aprendi isso, a falar menos, e aí eu acho que você é 
escutado mais (E36-Prof-Eng-UConf). 

Depois que eu dei aula o primeiro ano, aí eu fui mudando, mudando, mudando, 
mudando. Eu acho que… se eu fosse voltar na minha primeira aula que eu dei há 
vinte anos atrás, ela não serviria para hoje, não. Mudou muito. O público 
aumentou. E, depois, tem um outro: eu me aprimorei também. Cada tópico da 
disciplina tem uma metodologia, um recurso didático, uma pedagogia. É pessoal 
na sala de aula a forma de responder até a uma pergunta. [...] Usar metodologias 
que a gente aprende porque deu tempo de exercitá-las (E37-Prof-Eng-UConf). 

 

 Assim, é interessante notar que 12,5% entrevistados verbalizaram as mudanças que 

ocorreram no seu jeito de ser e de viver a profissão a partir de competências profissionais que 

foram transformadas e, segundo eles próprios, melhoradas no decorrer de sua vida acadêmica, 

principalmente as de ordem comportamental e política. 

Diante disso, tende-se a confirmar a percepção da primeira fase de coleta de dados no 

sentido do questionamento do conceito de “sistema de profissões” de Abott (1988). A briga 

por jurisdição no caso da profissão docente no ensino superior e nos cursos e profissões de 

origem abordados ocorre mais como um reforço mútuo do que uma luta efetivamente. No 

entanto, o profissionalismo docente é ao mesmo tempo reforçado (o professor visto como um 

profissional digno de crédito) e enfraquecido (ele é digno de crédito não porque domina uma 

expertise diferenciada e/ou promove aprendizagem, mas porque provou que esse saber tem 

utilidade prática para o aluno).  

Dessa forma, a gestão de competências acadêmicas não se dá num contexto meramente 

individual, descolada da atuação de outros atores sociais, como o Estado, as próprias IES e as 

instituições de interesse coletivo, mas também em instâncias coletivas, ou seja, no âmbito da 

profissão. A seguir, os dados obtidos nas respostas dos entrevistados foram agrupados em 

torno dos objetivos específicos, conforme mencionado anteriormente, lembrando-se aqui que 

as comparações entre profissões de origem e entre IES abordadas (quinto objetivo) permeiam 

os demais objetivos. Os dados oriundos da aplicação da técnica projetiva considerados mais 

discriminantes em termos da análise realizada foram inseridos nessa parte da apresentação e 

os menos discriminantes foram descritos no Apêndice E. Ao final, no item “Aspectos 

adjacentes considerados pelos entrevistados”, são realçados os temas abordados pelos 

professores durante as entrevistas que não faziam parte do roteiro construído ou caracterizam-

se como afirmações recursivas durante a entrevista, frisando-se o que o docente julgou 
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importante ser falado ou, mesmo, esclarecido, transcendendo ao roteiro, enriquecendo os 

resultados desta pesquisa e abrindo perspectivas para outras investigações. Daí o 

delineamento metodológico em termos do tratamento e da análise dos dados propostos 

anteriormente. A partir desses dados, e com vistas ao cumprimento do último objetivo 

específico, uma agenda de pesquisa foi delineada e apresentada na Conclusão, sendo ela 

pautada em possibilidades de aprofundamento na profissão docente, de comparação com 

outras profissões e de extensão dos arcabouços conceituais pertinentes às temáticas centrais 

dessa tese.   

 

5.3.2 Profissão docente, competências profissionais e sua gestão 

A primeira questão a ser discutida refere-se à percepção dos entrevistados  acerca da 

profissão docente, do “ser professor”. A partir dos aspectos ressaltados nas respostas, 

perceberam-se relações com as competências profissionais propostas no modelo de pesquisa, 

a saber: Cognitiva (Cog), Comportamental (Comp), Funcional (Func), Ética (Ética) e Política 

(Pol), as quais estão alinhadas na Tabela 11. Convém ressaltar que as respostas dos 

entrevistados remetem a uma centralidade da profissão no próprio professor, no que ele é 

capaz de aprender (60,4%), na sua responsabilidade em termos da contribuição para a 

formação do outro (45,8%) e na presença de professores na sua família (43,8%). Este último 

dado não diz de competências específicas, mas refere-se a processos de socialização que 

tiveram impactos nas suas ações e decisões, principalmente no que diz respeito à competência 

comportamental, isto é, a habilidades sociais, vocacionais e intraprofissionais. A relação com 

o corpo discente também foi evidenciada nas respostas dos entrevistados, principalmente no 

que tange ao gosto pelo ensino e pela aprendizagem do aluno (79,2%) e à troca com o aluno 

(41,7%). O caráter altruísta da profissão também foi relatado por diversos profissionais 

(35,4%).  
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Tabela 11 – Percepções dos entrevistados acerca da profissão docente e competências 
profissionais relacionadas 
 
Respostas dos docentes Comp UCom UPub UConf Total 
  FA FR FA FR FA FR FA FR 
Aspectos centrados no próprio docente                 
Enfatizaram o domínio de um conteúdo específico, 
o gosto pela aprendizagem, pelo estudo.  Cog 7 38,9 10 66,7 12 80,0 29 60,4 
Enfatizaram a responsabilidade da contribuição 
para formação de uma pessoa. Comp, Ética 10 55,6 4 26,7 8 53,3 22 45,8 
Enfatizaram a presença de professores na família. Comp 4 22,2 9 60,0 8 53,3 21 43,8 
Enfatizaram o domínio de conteúdo gerais, 
multidisciplinares.  Cog 2 11,1 2 13,3 5 33,3 9 18,8 
Enfatizaram aspectos afetivos na relação com o 
aluno (ser amigo, conviver, compreender, ajudar).  Comp 8 44,4 0 0,0 1 6,7 9 18,8 
Enfatizaram a produção de conhecimento 
compartilhada com terceiros, a pesquisa. 

Cog, Func, 
Pol 0 0,0 6 40,0 3 20,0 9 18,8 

Enfatizaram a necessidade, a importância da prática 
extra-acadêmica.  Cog, Func 2 11,1 4 26,7 1 6,7 7 14,6 

Enfatizaram o envolvimento pessoal, a exposição.  
Comp, 
Ética, Pol 2 11,1 1 6,7 3 20,0 6 12,5 

Enfatizaram o desgaste (físico, mental, emocional). Func 3 16,7 2 13,3 1 6,7 6 12,5 
Enfatizaram a importância da ética profissional, o 
rigor.  Ética 3 16,7 2 13,3 0 0,0 5 10,4 
Enfatizaram a submissão às normas institucionais. Func 2 11,1 0 0,0 0 0,0 2 4,2 
Enfatizaram a autoridade em sala de aula. Func, Pol 1 5,6 0 0,0 0 0,0 1 2,1 
Aspectos centrados nos alunos           
Enfatizaram o repasse de informações para os 
alunos, a aprendizagem do aluno, o gosto pelo 
ensino.  

Cog, Comp, 
Func 14 77,8 13 86,7 11 73,3 38 79,2 

Enfatizaram a aprendizagem com o aluno, a relação 
de parceria, de troca.  Cog, Func 6 33,3 7 46,7 7 46,7 20 41,7 
Enfatizaram o despertar o aluno para a importância 
do que está sendo ensinado, para aprender a pensar, 
formador de opinião.  Func, Pol 3 16,7 3 20,0 3 20,0 9 18,8 
Enfatizaram a importância de sensibilizar o aluno 
para o mercado de trabalho.  

Comp, 
Ética, Pol 2 11,1 2 13,3 1 6,7 5 10,4 

Aspectos centrados na profissão docente           
Enfatizaram um caráter "missionário" ou 
"sacerdotal" da profissão, uma vocação, um dom, 
um desejo, uma nobreza. Comp, Ética 6 33,3 6 40,0 5 33,3 17 35,4 

Fonte: Respostas dos entrevistados. 
Nota: A soma das freqüências pode ser superior a 100%, pois os entrevistados podem ter dado mais de uma resposta ou apontar mais de um 

aspecto relevante na mesma resposta. Quanto às abreviações, FA refere-se a freqüência absoluta e FR, a freqüência relativa. 

 

O comprometimento com o ensino foi uma atitude evidenciada pelos entrevistados: 

Professor para mim é alguém que se compromete com a questão do ensino. E 
significa levar em consideração que há uma relação diferenciada quanto ao 
conhecimento. E de que, pelo lugar que você ocupa tanto na história de vida, como 
na instituição, você tem uma relação diferenciada, ou seja, uma relação assimétrica 
(E57-Prof-Psic-UPub). 

 

Como resultado desse comportamento, foi realçada a formação diferenciada que o 

professor dá ao seu aluno em função das atividades acadêmicas que são enfatizadas em cada 

universidade, tendo sido ressaltadas as conexões com a prática profissional, a capacidade de 

pensar por si próprios e a capacidade de lidar com conflitos: 
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Mais do que uma formação acadêmica, uma formação prática mesmo. Você 
trabalhar em alguma coisa. Aí, você venha dar aula. Aliás, cabe até dizer que esta é 
uma característica fortíssima da [UCom]: grande parte dos professores tem uma 
atividade profissional, via de regra naquilo em que ele dá aula. Isso é o melhor 
possível. Quer dizer, talvez a gente não forme aqui os melhores acadêmicos, né, 
aquele cara preparado para ser um cientista, mas certamente são os melhores 
profissionais. O mercado enxerga isso... (E13-Prof-Eng-UCom). 

[O professor] É um eterno construtor de pontes, para que os alunos possam sempre 
aprender por meio dele a construir as suas próprias pontes. [...] E eu peguei e falei 
assim com eles assim: “Vocês aprendam a pensar e não ficarem como a Maria-vai-
com-as-outras, não. Vocês pensam, vocês aprendam a pensar, porque pensar é tudo 
no Direito” (E19-Prof-Adv-UCom). 

O Direito, ele trata muito com o conflito, e o único lugar que não tem conflito é 
exatamente no ensino do Direito, que há uma convergência de interesses. Todo 
mundo ali está… direcionado para um único objetivo, que é a melhor formação 
possível (E21-Prof-Adv-UCom). 

 

De outro lado, os docentes frisaram diversas exigências em torno da profissão e de si 

mesmos, sendo as mais recursivas: a dependência do outro e do querer do outro, a exposição 

pessoal, as representações sociais em torno dela (a profissão) e o idealismo de seus 

praticantes, as pressões tanto por parte dos alunos como por parte da instituição, variando de 

acordo com sua natureza jurídica, os desgastes físico e mental envolvidos, etc. Esses dados 

corroboram as percepções quanto ao caráter ambíguo da profissão: estratégica, segundo 

Demo (2002); impossível, de acordo com Freud (apud TARDIF & LESSARD, 2005); social, 

como categorizou Perrenoud (1999). Ou seja, espelham os ônus e os bônus das profissões 

interativas, conforme descritas por Tardif & Lessard (2005). 

A profissão que depende do outro, de certa maneira, né. Assim, pode até falar que é 
uma profissão impossível, porque como que você ensina se o outro não quer 
aprender? Você depende do desejo do outro, [...] é uma profissão exigente, porque 
você tem que se expor. Porque você não expõe só um conteúdo; você expõe o seu 
estilo (E23-Profa-Psic.UCom). 

A profissão de professor, ela está muito carregada de idealismo grande, né. Porque 
tem uma representação, [...] é uma atividade muito nobre você educar gerações, 
[...] a gente trabalha muito (E26-Prof-Psic-UCom). 

Então, eu sou um professor que tenho me intimidado. Mas eu não sou um professor 
sozinho. A minha categoria está intimidada. Nós somos uma categoria que está à 
beira do estresse, de um ataque de nervos. [...] Eu era mais soltinho, eu era mais 
livre, eu era mais criativo… [...] eu tinha ironia fina [...], mas eu não posso 
exercitá-la (E26-Prof-Psic-UCom). 

Eu gosto de ser professor. Mas ser professor é muito difícil, principalmente em uma 
escola particular, né. Porque numa escola particular é bem diferente de uma 
federal. O aluno da escola particular acha que está pagando, que ele tem que ser 
aprovado de qualquer jeito, né. E isso realmente é um complicador, porque eu acho 
o seguinte: [...] como professor, a responsabilidade é muito grande, porque é um 
profissional que você vai ensinar para colocar no mercado. Então, você tem que 



 

 

117

deixar o profissional preparado para esse mercado, principalmente um mercado 
competitivo como o atual (E34-Profa-Eng-UConf). 

Sala de aula me consome muito. Eu saio cansada da aula [...]. Essa coisa de ter 
muito aluno em sala, e você está com uma diversidade de aluno muito grande... 
Você tem aluno que lê, aluno que não lê, aluno que discute, aluno que não discute, 
que não quer... Então, você tem que, de uma certa maneira, manter uma certa 
funcionalidade daquilo, com todas essas variáveis. Então, eu acho cansativo sala 
de aula (E55-Profa-Psic-UPub). 

 

Conforme o modelo de Cheetham & Chivers (1998), além dos aspectos relacionados à 

personalidade, a motivação também exerce importante papel na configuração das 

competências profissionais. Neste sentido, a questão da vocação foi repetidamente 

mencionada e está intimamente ligada à motivação do profissional para o exercício de suas 

atividades, para seu desenvolvimento contínuo e para seu reconhecimento em face de outros 

atores sociais. 

Então, eu acho que professor ele nasce professor, e não se forma professor ao 
longo dos anos (E15-Prof-Eng-UCom). 

Então, eu acho que ser professor é uma profissão que é uma missão, que é mágica, 
que chega a ser espiritual (E29-Profa-Adv-UConf). 

É uma construção constante. Você nunca é professor. Você está sempre se 
construindo como professor. Professor é aquele que não só ministra conhecimento 
como produz conhecimento e vive segundo a ética do conhecimento. Ele faz da 
ciência sua profissão e da ética sua atitude (E45-Prof-Adv-UPub). 

 

Ainda sobre o aspecto vocacional, um dos entrevistados realçou o nível de  dedicação 

que diferencia o “ser professor” do “estar professor”: 

Bom, eu acho que ser professor, primeiro que ser professor é diferente de estar 
professor, que é o caso da maioria. Pelo menos na área do Direito, isso é muito 
comum. Tem pessoas que estão professores porque ainda não se acertaram. Estão 
procurando ver o que que acontece, estão querendo complementar a carga horária. 
Mas eu sou professor. Eu sou professor, não estou. Decidi dedicar a minha vida 
profissional à minha vida acadêmica. Portanto, ser professor é você se dedicar 
dentro e fora de sala de aula para que os seus alunos apreendam os conteúdos que 
você está se propondo a passar (E23-Prof-Adv-UConf). 

 

Observe-se que a dicotomia sugerida pelo entrevistado tem impacto direto no processo 

de profissionalismo, pois comunica a dedicação do sujeito à profissão e a sua diferenciação 

dos demais. Essa diferenciação, muitas vezes, é tênue, já que o ingresso na profissão parece 

não ter barreiras ainda muito fortes, não exigir competências claramente validadas e 

reconhecidas pela sociedade, implicando um reconhecimento frágil do ponto de vista da 

profissão em si. Assim sendo, a diferenciação mencionada por este entrevistado e as 
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expressões vinculadas à vocação ou ao chamado corroboram o conceito proposto nesta tese 

para profissão, no que tange à incorporação da categoria “altruísmo”. 

Cabe frisar que a diversidade de atividades que o docente do ensino superior realiza e, 

daí, o leque de competências que ele deve mobilizar foram aspectos evidenciados nas 

respostas dos entrevistados, tanto de forma isolada como a sua interpenetração, conforme 

modelo de Cheetham & Chivers (1998).  

Olha, ser professor para mim é milhões de coisas. Porque o professor tem que ter 
vários  tipos de competência. Ele tem que ter a competência acadêmica, 
profissional, [...] competência pessoal. Então, quer dizer, o  professor, a palavra 
professor, é pouco pra falar as muitas faces que o professor tem que ter a cada 
momento (E16-Profa-Adv-UCom). 

A docência não é uma obra do acaso, né. A docência, ela às vezes é obra de 
sangue, suor e lágrima. [...] E também uma coisa que é fundamental, né, é a pessoa 
com, aí eu acho que já é dom mesmo, né. Tem que haver um certo dom. Ou, sei lá, 
podemos rotular de gosto né, costume, né. É com o relacionamento humano (E38-
Prof-Eng-UConf). 

  

No entanto, como se trata de características, ações e resultados com certo grau de 

dificuldade com relação à mensuração, isso gera impactos na sua gestão. Ou seja, na gestão 

da competências profissionais, tanto para o indivíduo como para a IES, implicando em 

dificuldades no processo de profissionalização, já que seu reconhecimento fica enfraquecido. 

Nesse sentido, foi ressaltado o caráter humanista da UConf como diferencial: 

Então, o diferencial da [UConf] que eu percebo é o fato de ser uma instituição 
vinculada à Igreja. Isso não significa que seja dogmática. A universidade te dá um 
campo muito grande para trabalho. Não te engessa dentro de uma proposta 
religiosa, não. Mas essa importância que se dá ao fundamento filosófico, ao 
fundamento humanista. Esse eu acho que seja o diferencial da [UConf] (E29-Profa-
Adv-UConf). 

 

Diante da complexidade percebida na profissão docente e da diversidade de 

competências profissionais demandadas, recorreu-se aos resultados da técnica projetiva 

quando da exibição da Figura 3, salientando-se os comentários dos entrevistados a seu 

respeito: 
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Figura 3 - Professora 1 
Fonte: Gettyimages (2005) 

 

Diante dessa imagem, 64,6% dos professores entrevistados mencionaram ser uma figura 

que contempla diversas facetas do seu cotidiano (conhecimentos, leitura, pesquisa, sala de 

aula, características de personalidade), o centro do saber que a universidade representa, a 

contextualização de suas atividades, com as quais, portanto, se identificavam. 

Acho que tem a ver porque o professor ele está ligado a uma série de coisas que 
não é só dentro da sala de aula, não só as pessoas, não só o quadro, né. Então, é o 
mundo, né, são as coisas que estão lá fora, né (E24-Profa-Psic-UCom). 

Essa ilustração te dá a impressão de um caráter trans, multidisciplinar, né, e o 
professor ligado ao mundo, ligado à história, ligado à sala de aula. O professor 
antenado com o mundo que o rodeia, com as condições materiais que o cercam 
(E29-Profa-Adv-UConf). 

Porque é uma pessoa que pensa a humanidade. Ela está sempre conectada. Ela não 
é insular, né. Ela está conectada com o mundo, com a humanidade, com a natureza, 
com todas as esferas onde o ser humano está, né. Então, eu acho que essa é a 
figuração melhor do bom pesquisador (E44-Profa-Adv-UPub). 

 

Por outro lado, 33,3% dos docentes não se identificaram com esta figura. Dois deles 

realçaram a ausência ou o distanciamento dos alunos e da troca existente na sua profissão, a 

postura da professora (de costas para os alunos), enfim uma figura pesada que não 

corresponde à sua realidade. 
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Parece que tem conhecimento demais e gente de menos... Só tem a figura do 
professor. Cadê os alunos? Cadê a proximidade? Cadê a troca? Não tem (E22-
Profa-Psic-UCom). 

Eu também não me identifiquei com ela não. Professora de costas para os alunos, 
só metade do rosto aparecendo, né. É um ambiente muito pesado (E33-Profa-Eng-
UConf). 

 

Três entrevistados falaram do aspecto pomposo, da soberba, da empáfia, do 

individualismo que a cena lhe remetia e que não se sustenta no trabalho acadêmico: 

Essa aqui eu achei muito estranha, uma coisa muito pomposa (E23-Profa-Psic-
UCom). 

É uma posição de muito empáfia aqui. É como se o professor fosse uma coisa, o 
dono do conhecimento (E36-Prof-Eng-UConf). 

Me deu uma idéia assim de você ter tudo para você, estar de costas para todo 
mundo, você com as suas coisas... Não (E41-Profa-Psic-UConf). 

 

Outros 4,2% não compreenderam a figura anterior e não se posicionaram. 

Assim, diante de tantas exigências, das habilidade e dos papéis a serem cumpridos, os 

quais demandam competências diversificadas, questionou-se sobre os motivos da escolha pela 

carreira acadêmica. Neste ponto, predominaram respostas referentes ao caráter prazeroso da 

profissão, ao gostar de ensinar e de aprender (70,8%). O aspecto vocacional foi citado em 

54,2% das respostas e a presença professores entre os familiares dos entrevistados foi 

mencionada em 43,8% das respostas (TAB. 12). 
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Tabela 12 – Motivos da escolha dos entrevistados pela profissão docente 

Respostas dos docentes UCom UPub UConf Total 
 FA FR FA FR FA FR FA FR 
Gosto pelo ensino, gosto pela aprendizagem, atividade 
prazerosa. 12 66,7 10 66,7 12 80,0 34 70,8 
Sua vocação, seu desejo (mencionando "desde infância", 
"adolescência", sua criação). 8 44,4 10 66,7 8 53,3 26 54,2 
Presença de professores na família ou no círculo de 
relacionamentos. 8 44,4 10 66,7 3 20,0 21 43,8 
Gosto pela troca, pela construção de idéias, pela 
pesquisa. 3 16,7 10 66,7 5 33,3 18 37,5 
Algo aleatório, não planejado, "foi escolhido", foi 
acontecendo. 3 16,7 7 46,7 5 33,3 15 31,3 
Gosto pelo contato com pessoas. 7 38,9 3 20,0 3 20,0 13 27,1 
Insatisfação com a profissão de formação. 2 11,1 5 33,3 5 33,3 12 25,0 
Retorno financeiro. 3 16,7 3 20,0 1 6,7 7 14,6 
Promoção do desenvolvimento dos alunos. 4 22,2 1 6,7 0 0,0 5 10,4 
Retornar para a IES de origem é um objeto de desejo. 2 11,1 1 6,7 2 13,3 5 10,4 
Possibilidade de conciliar com atividade extra-
acadêmica. 1 5,6 1 6,7 3 20,0 5 10,4 
Gosto pelo reconhecimento público (vaidade, 
homenagens, sedução...). 3 16,7 1 6,7 0 0,0 4 8,3 
Possibilidade de fazer o bem, ajudar pessoas. 2 11,1 0 0,0 0 0,0 2 4,2 

Fonte: Respostas dos entrevistados. 
Nota: A soma das freqüências pode ser superior a 100%, pois os entrevistados podem ter dado mais de uma resposta ou apontar mais de um 

aspecto relevante na mesma resposta. Quanto às abreviações, FA refere-se a freqüência absoluta e FR, a freqüência relativa. 

 

Os comentários abaixo ilustram os aspectos mais recursivos nas respostas dos 

entrevistados, a saber o gosto pelo ensino e pela aprendizagem e a questão da vocação: 

Para mim, foi uma redescoberta de uma... eu me redescobrir profissionalmente. 
Depois de anos advogando, descobri uma nova paixão, em termos profissionais 
(E20-Prof-Adv-UCom). 

Dentro do magistério, você tem a oportunidade de estar construindo… não só 
formando pessoas, mas formando… construindo idéias, capaz de alterar alguma 
coisa (E21-Prof-Adv-UCom). 

É questão de vocação mesmo, né. É questão de vocação, né. A gente acaba, enfim, 
sendo mesmo chamado, né,  a atuar, e acaba se envolvendo com aquilo, com a 
atividade, e depois você não larga mais, né.. (E30-Prof-Adv-UConf). 

Isso é uma questão de vocação, questão de gostar de determinadas partes daquilo 
que a gente faz. Eu, por exemplo, não gosto muito de atividade de laboratório. Os 
bons pesquisadores gostam. [...] Eu gosto muito de escrever, eu gosto muito de ler, 
gosto muito de dar aula, pesquisar (E50-Prof-Eng-UPub). 

 

Quanto à possibilidade de promover o amadurecimento e o desenvolvimento dos 

alunos, um depoimento de um professor de Engenharia  merece destaque, tendo em vista a 

sua percepção com relação à natureza do curso em que milita, já que seu objeto de trabalho 

possui características diferenciadas dos objetos de seus pares psicólogos e advogados, mais 

tangível, concreto: 
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Você não tem noção da diferença de um calouro para os formandos de Engenharia 
Ambiental. Entra uns piolhos chatos, uns meninos mimados e tal, e sai uns caras 
adultos, bons de serviço. É impressionante... Eu estou falando da Ambiental porque 
eu lido direto isso aqui, mas vale para qualquer curso. Você vê que eles dão uma 
amadurecida. É um período de amadurecimento... Também eles entram com 18/19 
anos e saem com 23/24. Então, é a idade mesmo em termos de amadurecer, né... E 
eu acho que a Engenharia, as Engenharias têm estas características, [...] 
amadurece na marra. Se não, não dá conta, não (E13-Prof-Eng-UCom). 

 

A ausência de um planejamento por parte do professor em termos de carreira acadêmica 

foi um aspecto mencionado mais na UConf e na UPub, percebido em 31,3% das respostas dos 

entrevistados. Na UPub, ele foi recursivo entre os docentes da Engenharia, cuja justificativa 

foi uma crise no mercado de trabalho de engenharia em virtude de crises econômicas, 

principalmente na década de 1970, constituindo-se as atividades acadêmicas em uma opção 

de trabalho e de sustento. No entanto, de uma maneira geral, quando tal opção se tornou clara 

para o profissional, seus esforços rumo ao desenvolvimento de competências docentes foram 

também visíveis: 

Eu acho que é uma atividade que eu sempre gostei muito na verdade. Quando pego 
meu currículo antes dos anos 90, às vezes eu fico surpresa de quantas voltas eu dei 
pra chegar aqui. Porque eu não fiz este caminho direto [...]. Ele foi se 
apresentando, ele foi sendo construído. Mas eu acho que ele é movido por uma 
certa paixão mesmo por essa coisa do conhecimento, por essa coisa do estudar, do 
poder convidar ao outro a entrar nesse universo também, né (E40-Profa-Psic-
UConf). 

Bom, me formei na UFMG em 1980, uma época péssima pra emprego, pra estágio, 
pra qualquer coisa. E então resolvi continuar estudando. Fui direto pra França, 
recém-formada. Lá eu fiz o [...] o doutorado e ainda lá na França fui contactada 
por um professor aqui,  me perguntando se eu teria interesse, na volta, em 
trabalhar aqui no Departamento de Engenharia. [...] Então, eu aceitei e voltei 
trabalhando. Já cheguei da França trabalhando aqui (E48-Profa-Eng-UPub).  

Você passava na porta da escola, eles te laçavam (E52-Prof-Eng-UPub). 
 

A presença de professores na família, tanto por identificação positiva como negativa, foi 

também ressaltada como um motivo ou estímulo à inserção na carreira acadêmica. Os 

processos de socialização descritos por Dubar (1997a) e aqueles referentes aos modos de 

integração dos saberes pessoais dos professores no trabalho acadêmico, oriundos da família e 

do ambiente de vida, conforme Tardif (2002), mostram aqui sua força: 

O bom professor, para mim, é o meu pai. Então, assim, a maneira que ele fazia, 
assim, o “para-casa” comigo e a maneira como ele, né, assim, como ele fazia 
com que eu aprendesse as coisas e, ao mesmo tempo, assim, me jogando para 
cima, crescendo a minha auto-estima... (E25-Prof-Psic-UCom). 

Eu acho que tem um pouco de trauma de família, porque a minha mãe era 
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professora, e eu não gostaria de ser professora, [...] do jeito da minha mãe. Eu não 
queria ser. Eu queria empreender. Eu tinha vontade de ter uma empresa, de 
realizar projetos. O meu pai tem esse perfil também. Então, é nesse sentido que eu 
achei que se eu fosse professor, eu seria ruim. Então, foi isso. Olha onde eu estou! 
Na verdade, né, eu acho que eu estou pagando a língua (E35-Profa-Eng-UConf). 

 

Assim sendo, tornou-se necessário compreender a concepção do entrevistado acerca do 

que seja um “professor competente” e, dessa forma, levantar os aspectos por ele considerados 

como de importância para o desenvolvimento de suas atividades no contexto universitário. A 

partir daí, foi possível identificar as competências profissionais valorizadas no âmbito de sua 

profissão. O aspecto mais ressaltado nas respostas dos entrevistados (75,0%) foi o domínio de 

um conteúdo formal, o qual trata especificamente da competência cognitiva, ética, no sentido 

do reconhecimento de seus limites e da obrigação de manter-se atualizado, e política, no que 

tange ao domínio ou fluência nas fontes pessoais de poder. A transmissão do conteúdo formal 

ao aluno foi apontada nas respostas de 56,3% dos entrevistados e está relacionada com as 

competências cognitiva, funcional e comportamental, principalmente no que tange a 

autoconfiança, controle emocional e conformidade com normas de comportamento 

profissional. Ressalte-se que 50,0% dos entrevistados falaram sobre a promoção de um 

diálogo com o aluno no sentido de despertar seu interesse para os conteúdos formais, 

evidenciando o uso de competências cognitiva, comportamental e ética, sendo esta última no 

sentido da obrigação em ajudar no desenvolvimento dos neófitos na profissão. O gosto pela 

profissão docente, sua dedicação e seu comprometimento foram aspectos ressaltados em 

50,0% das respostas, evidenciando competências comportamental, ética e política no que diz 

respeito à habilidade profissional de adotar comportamentos apropriados à manutenção do 

próprio profissionalismo. A promoção da aprendizagem, a dedicação, o respeito e a 

orientação do aluno para além dos conteúdos formais foram características citadas por 43,8% 

dos entrevistados e relacionam-se às competências cognitiva, ética e política. Outra 

característica, citada por 39,6% dos entrevistados, foi ser acessível, paciente, próximo, 

preocupado e tolerante com o aluno, aspectos diretamente ligados às competências 

comportamental, em termos de habilidades sociais e vocacionais (persistência, habilidades de 

escuta e interpessoais, empatia); ética, no que diz respeito a habilidade pessoal de manter-se 

sensível para as necessidades e valores de terceiros; e política, no sentido do domínio ou 

fluência nas fontes pessoais, relacionais e afetivas de poder. Essas e outras respostas foram 

sistematizadas na Tabela 13. 
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Tabela 13 – Descrição do “professor competente” pelos entrevistados 
 
Respostas dos docentes Comp UCom UPub UConf Total 
  FA FR FA FR FA FR FA FR 
Domina um conteúdo específico, mantém-se 
atualizado, gosto pelo conhecimento, pela 
problematização.   Cog, Ética, Pol 13 72,2 12 80,0 11 73,3 36 75,0 
Repassa ou transmite um conteúdo 
específico.  Cog, Func, Comp 10 55,6 8 53,3 9 60,0 27 56,3 
Promove diálogo com o aluno, desperta o 
interesse do aluno. Cog, Ética, Comp,  10 55,6 6 40,0 8 53,3 24 50,0 
Gosta do que faz, dedicado, comprometido. Comp, Ética, Pol 7 38,9 11 73,3 6 40,0 24 50,0 
Promove a aprendizagem, é comprometido 
com o que faz, é dedicado, respeita, orienta 
os alunos.  Cog, Ética, Pol 6 33,3 7 46,7 8 53,3 21 43,8 
É acessível ao aluno, paciente, próximo, 
preocupado, tolerante.  Comp, Ética, Pol 9 50,0 4 26,7 6 40,0 19 39,6 
Tem segurança quanto ao conteúdo que 
leciona, organiza tal conteúdo, é capacitado 
especificamente para ele, titulado.  Cog, Comp 4 22,2 6 40,0 3 20,0 13 27,1 
Tem autoridade em sala de aula, mantém 
disciplina, respeito.  

Cog, Comp, Ética, 
Pol 7 38,9 2 13,3 2 13,3 11 22,9 

Tem experiência prática na sua área de 
especialidade.  Cog 4 22,2 3 20,0 1 6,7 8 16,7 
É curioso, investigador, pesquisador, crítico, 
autodidata.  Comp 1 5,6 5 33,3 2 13,3 8 16,7 
Repassa ou transmite conteúdos gerais, 
exemplo de vida.  Cog, Ética, Pol 4 22,2 2 13,3 2 13,3 8 16,7 
Cumpre normas institucionais. Func, Ética, Pol 3 16,7 2 13,3 2 13,3 7 14,6 
É flexível, capaz de improvisar, sair do 
roteiro.  Cog, Comp 3 16,7 2 13,3 2 13,3 7 14,6 
Publica, produz conhecimento.  Cog, Func, Pol 0 0,0 3 20,0 4 26,7 7 14,6 

Não sabe tudo.  
Cog, Func, Comp, 
Ética, Pol 3 16,7 2 13,3 2 13,3 7 14,6 

Participa do cotidiano da instituição - 
reuniões, seminários etc.  Func, Ética, Pol 1 5,6 4 26,7 1 6,7 6 12,5 
Tem um dom, um estilo, "sustenta uma cena", 
tem "liderança", empatia.  Comp, Pol 1 5,6 3 20,0 2 13,3 6 12,5 
É provocativo, trangressor.  Comp, Ética 2 11,1 0 0,0 1 6,7 3 6,3 
Recebe uma contrapartida financeira que 
permite seu desenvolvimento em diversos 
conteúdos, formais e informais.  Func 1 5,6 0 0,0 0 0,0 1 2,1 

Fonte: Respostas dos entrevistados. 
Nota: A soma das freqüências pode ser superior a 100%, pois os entrevistados podem ter dado mais de uma resposta ou apontar mais de um 

aspecto relevante na mesma resposta. Quanto às abreviações, FA refere-se a freqüência absoluta e FR, a freqüência relativa. 

 

É oportuno evidenciar que a maioria das respostas dos entrevistados versa sobre 

características individuais que se reportam a mais de uma competência, corroborando o 

modelo conceitual proposto no que diz respeito à intercomunicação e à interpenetração das 

competências cognitiva, funcional, comportamental, ética e política. Convém ressaltar ainda 

que as competências comportamentais parecem ser das mais exigidas segundo os professores 

abordados. De outro lado, o exercício da profissão de origem foi um item recursivo nas 

respostas em termos de garantir ao docente um respaldo pragmático em suas exposições 

conceituais. Esse respaldo não diz apenas de uma competência cognitiva, mas também de 
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competência política, no sentido de uma habilidade social (voltada para o domínio de fontes 

pessoais e relacionais de poder) que colabora na formação e no desenvolvimento da 

habilidade organizacional (voltada para o domínio de fontes estruturais e normativas de poder 

na IES onde trabalha). O desenvolvimento de tais habilidades e, daí, de competências que 

redundem em resultados perceptíveis aos atores sociais envolvidos gera impactos positivos no 

profissionalismo docente, já que refere-se a expertises peculiares da profissão que a destingue 

das demais. Outra característica peculiar intimamente relacionada às competências 

comportamental e política foi citada por 12,5% dos entrevistados e realça o aspecto teatral 

envolvido na atividade docente, no sentido de se sustentar uma cena, ter um dom, um estilo, 

empatia, liderança.  

Na minha opinião, o professor competente, de início, é aquele que tem domínio da 
matéria, mas acima do domínio técnico da matéria ele tem que ter vivência naquilo 
que ele está falando. Eu acho que conhecimento que vem só dos livros ele não é 
suficiente para exercer o magistério. Por isso eu não concordo que professor tem 
que ser só professor. Eu sei que existem linhas de pensamento que até defendem 
isso. Eu, particularmente, acho que não. O aluno, ele, muitas vezes, não tem 
interesse só em ter acesso às questões teóricas... [...] Você tentar lecionar Direito 
sem ser advogado, sem exercer algum cargo no ramo, eu acho que é algo até 
temerário, sabe. Eu acho que é algo irresponsável. Você está ali falando de algo 
que você não sabe se funciona ou não, ou como funciona (E18-Prof-Adv-UCom). 

Outra coisa, ele tem que suportar a presença do outro, o olhar  do outro. Enfim , 
ele vai ter que sustentar uma cena, né, [...] justamente, se não acontecer isso, não 
acontece a aula [...]. Então, tem uma coisa de ser o alvo. Tem algo de sustentar um 
certo lugar, de ser o centro da atenção. Tem que dar conta disso de certo modo. 
Querer isso que não sabe muito bem o quê que é, né. [...] Mas, enfim, as pessoas 
são modificadas por aquilo, por esse contato, sobretudo se elas estão com a 
disposição de querer saber e se elas te dão essa autoridade. Então, você está num 
lugar que não é qualquer um [...]. É delicado, é delicado esse lugar. Há um poder 
aí, né... [...] Então, eu acho que você tem que ter uma atenção a isso, uma atenção 
ao outro. Tem que ser um pouco disponível para essa relação, que é uma relação 
especial (E23-Profa-Psic-UCom). 

Ter que estar muito atenta, né, ter que ler, ter que se atualizar, ter que buscar, ter 
sempre uma referência bibliográfica nova e estudando, revendo clássicos, né, 
lendo, estudando etc. [...] Criar um clima de uma certa responsabilização no 
coletivo. [...] Quando você fala em característica do professor, eu acho que é 
aquele que é desarmado em relação ao aluno. Eu, às vezes, percebo professores 
muito armados em relação aos alunos (E40-Profa-Psic-UConf). 

 

Na UPub e na UConf, o professor foi caracterizado como responsável pela construção 

do conhecimento e pelas pesquisas, fato não observado na UCom, e alinhado a estruturas 

universitárias mais consolidadas em termos de pesquisa. 

Tem que avaliar quem é o bom professor do ponto de vista de quem, né. Eu acho 
que do ponto de vista do aluno o bom professor é uma pessoa que ocupa uma certa 
função. Vou chamar, assim, de forma grosseira, de showmam, né, o que entretém 
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em sala de aula, né. E do ponto de vista da instituição é o professor que  gere as 
turmas sem que haja reclamações, sem que haja questões que a Direção tem que 
intervir ou resolver, né. [...] Do meu ponto de vista, eu considero o bom professor, 
né, o professor que é capaz de.. nas atividades que desenvolve, né, que aí envolve 
sala de aula, trabalho de extensão, trabalho de pesquisa associado com alunos, né, 
de iniciação científica e etc. O bom professor é o que desenvolve nos alunos uma 
capacidade de problematizar, fundamentalmente (E42-Prof-Psic-UConf). 

 

Uma professora discerniu entre comprometimento e competência profissional, 

deslocando a questão da competência para a vocação, o dom que o docente tem de sustentar 

uma cena quando em sala de aula, prendendo a atenção de todos os alunos e transmitindo seu 

conteúdo. 

Eu me classifico uma pessoa extremamente comprometida com o que eu faço. Mas 
eu não me chamaria de competente, porque a forma com que eu transmito 
conhecimento pode agradar a alguns alunos e pode não agradar a outros. E eu 
tenho alguns colegas, que são raros inclusive, que são ponto comum de agrado a 
todos os alunos, sabe. Eles são sempre homenageados, eles têm aquele dom. Eu 
acho que a profissão exige até um pouco de teatro dentro da sala de aula, para 
prender a atenção do aluno. [...] Quer dizer, né, alia técnica com o perfil, né, com o 
dom de ensinar. Eu acho que é isso que é a competência para mim (E35-Profa-Eng-
UConf). 

 

Assim sendo, a competência comportamental parece ser a mais invocada pelos 

entrevistados rumo ao “sucesso” de sua atuação, quer com os alunos, quer com a instituição, 

quer no seu próprio julgamento. Aliando-se à competência política, o professor tenta garantir 

uma mobilização satisfatória de outras habilidades pertinentes às demais competências, 

atentando para as mudanças a que vem sendo submetido e aos resultados que pretende (e 

deve) obter.  

Esse negócio é complicado. Antigamente ser competente era estimulador, 
confrontador, né,  frustrador muitas vezes, né. Agora, hoje em dia, está meio 
perigoso você assumir estas mesmas posturas, né. Com esse mercado de comércio 
que a educação está virando, nós temos que atender a clientela, né, atender o 
cliente, que é um negócio horroroso. Mas eu acho que a posição do professor ela é 
constrangedora, é estimulante, ela é frustradora em certos instantes. [...] Ele não 
pode ser um vendedor de mercadoria. A educação não é também mercadoria. 
Então, nós temos que trabalhar com coisa fina, refinada, né, porque é do aluno, 
porque desenvolve intelectualmente. Quando ele se envolve positivamente, 
emocionalmente, o cara desenvolve as qualidades no mundo real para sobreviver, é 
inteligente, sensibilidade, humanidade, responsabilidade, e… cuidado, um trato 
cuidadoso com a vida... Ah, eu acho que ele tem que ter uma certa habilidade para 
isso. Não é todo mundo que tem. Tem muita gente que gostaria de seguir a carreira 
acadêmica, mas sabe que o perfil do acadêmico é um perfil mais tolerante, é um 
perfil mais cuidadoso, é um perfil que tem um aspecto frustrante, porque o ato 
pedagógico só acontece durante um certo tempo. Então você não pode esperar e ter 
o seu resultado (E26-Prof-Psic-UCom). 

 

Nesse sentido, dentre os mecanismos utilizados pelos entrevistados no processo de 
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gestão de suas competências, os aspectos individuais de responsabilidade do próprio sujeito 

foram os mais ressaltados pelos professores, evidenciando o caráter individualizado e 

individualizante da gestão de competências. Note-se que na UPub ocorre uma centralidade da 

figura do professor nesse processo, enquanto na UConf e na UCom o foco é no aluno, 

caracterizando-se uma preocupação peculiar das IES particulares. Interessante notar como a 

gama de habilidades presentes nas respostas anteriores pode ser desenvolvida por um número 

restrito de meios, como os apontados na Tabela 14. 

   

Tabela 14 – Estratégias de formação e desenvolvimento de competências profissionais 
identificadas pelos entrevistados 
 
Respostas dos docentes UCom UPub UConf Total 
 FA FR FA FR FA FR FA FR 
Manter-se atento às necessidades e ao feedback dos 
alunos.  14 77,8 9 60,0 11 73,3 34 70,8 
Dedicar-se ao que faz, "ser disciplinado", comprometido, 
manter-se insatisfeito. 8 44,4 13 86,7 9 60,0 30 62,5 
Manter-se aberto à aprendizagem contínua, à pesquisa, 
titular. 7 38,9 10 66,7 8 53,3 25 52,1 
Estar em contato com bibliografias, fazer cursos. 
(inclusive na área pedagógica). 10 55,6 7 46,7 8 53,3 25 52,1 
Estar em contato com colegas, com o mercado. 11 61,1 9 60,0 5 33,3 25 52,1 
Gostar do que faz, "ter a vocação". 4 22,2 7 46,7 4 26,7 15 31,3 
Ter educação, "ter berço", valor da educação. 2 11,1 6 40,0 0 0,0 8 16,7 
Fazer parte do corpo docente da pós-graduação. 0 0,0 4 26,7 4 26,7 8 16,7 
Ser flexível, capaz de sair do roteiro planejado. 6 33,3 2 13,3 0 0,0 8 16,7 
Ser exigente (com alunos). 4 22,2 1 6,7 1 6,7 6 12,5 

Fonte: Respostas dos entrevistados. 
Nota: A soma das freqüências pode ser superior a 100%, pois os entrevistados podem ter dado mais de uma resposta ou apontar mais de um 

aspecto relevante na mesma resposta. Quanto às abreviações, FA refere-se a freqüência absoluta e FR, a freqüência relativa. 

 

Dessa maneira, quer diretamente no dia-a-dia de sala de aula, quer indiretamente via 

processos institucionais de avaliação, os alunos são uma fonte profícua de feedback para os 

docentes, sendo que 70,8% deles mantêm-se atentos. 

Nós temos avaliação institucional que, ainda que seja obrigatória, eu acho que 
temos um instrumento bacana, porque ali o aluno coloca tudo que ele pensa, né.. 
(E13-Prof-Eng-UCom). 

  

No entanto, um professor chamou atenção para o degrau existente entre tal feedback e o 

comportamento efetivo do docente, denotando dificuldades do ponto de vista de competências 

comportamental, ética e política: 

Você sabe que o professor, de um modo geral, é vítima de uma doença profissional: 
o pescoço dele é muito duro, o nariz um tanto empinado, porque é o lugar da fala, e 
o lugar da fala é um lugar falho, então um lugar de poder. Então, ele é muito pouco 
suscetível a rever o que ele já disse ou o lugar que ele ocupa, porque significa 
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entrar em contato com a sua falha, com aquilo que não é bom, não é perfeito, e tal. 
Do ponto de vista teórico, todos concordam comigo em dizer: “Tá, a gente não é 
perfeito, mas vai ver o cotidiano!” O que o professor mais teme não é o aluno; são 
seus colegas. Você vai ver. Por isso que a gente não conversa voltado para o outro. 
Observa para você ver. Se você tiver contato com professores... porque o seu lugar 
é pior ainda. Quanto mais você vai subindo na hierarquia do ensino, você vai 
piorando mais ainda (E57-Prof-Psic-UPub). 

 

Com relação à capacidade do docente de “sair do planejado”, os professores que se 

reportaram a essa forma de manutenção de competências profissionais referiram-se a terem 

flexibilidade de mudar a ordem de exposição de determinados conteúdos e as formas como 

haviam pensado antecipadamente para tal, em face da necessidade de aprendizagem dos 

alunos ou, mesmo, em virtude de um desejo pessoal.  

Eu acho que eu tenho que me desincumbir desses objetivos, e eles têm que atingir 
os objetivos (E21-Prof-Adv-UCom). 

 

Tais aprendizagens podem se dar de forma planejada, refletida anteriormente ou no 

próprio fazer, a partir de uma atitude de sensibilidade com a necessidade do aluno. Convém 

ressaltar que tal processo só se mantém em função do nível de exigência crescente e da 

angústia permanente que o professor vive. 

Raramente eu senti isso assim que eu sou um bom professor. Há uma 
complexibilidade tão grande na relação com os alunos, na relação com o 
programa, na relação com a Direção. Há uma complexibilidade tão grande hoje 
que eu tenho certeza que eu nunca vou ter essa sensação que eu sou um bom 
professor. Tem sempre algumas coisas assim escorregando pela mão, né, 
escapando, e tudo mais. É ruim [...]. Eu acho que é da profissão mesmo. Acho que 
todo professor tem essa angústia assim, né... (E25-Prof-Psic-UCom). 

 

Nesse sentido, os entrevistados foram questionados sobre seus mecanismos e conteúdos 

de aprendizagem que colaborem no processo de formação e desenvolvimento de 

competências, ou seja, como ele gerencia suas competências profissionais. Do ponto de vista 

do profissionalismo, tais expertises promovem distinção do praticante na sociedade e 

colaboram positivamente com o processo de profissionalização da categoria. Percebu-se que 

os mecanismos utilizados pelos entrevistados são variados. Dentre eles, ressaltem-se o 

próprio exercício da profissão, a observação de terceiros e a abertura para as observações de 

terceiros a seu respeito, conforme a Tabela 15. 
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Tabela 15 – O aprender a ser professor no ensino superior, segundo os entrevistados 
 
Respostas dos docentes Ucom UPub UConf Total 
 FA FR FA FR FA FR FA FR 
Como aprendeu ou tem aprendido                 

No exercício da própria função (incluindo monitorias, 
exército, cursos empresariais). 9 50,0 10 66,7 14 93,3 33 68,8 
Observando o comportamento de outros professores 
ou parentes. 6 33,3 9 60,0 10 66,7 25 52,1 
A abertura para as observações e para os 
comportamentos dos alunos, para observações de 
terceiros. 5 27,8 6 40,0 8 53,3 19 39,6 
Aspecto vocacional, o ter "o" dom, o desenvolver-se. 4 22,2 6 40,0 4 26,7 14 29,2 
Interesse pela pedagogia e outras áreas de 
conhecimento. 2 11,1 4 26,7 6 40,0 12 25,0 
Certo grau de sofrimento, despreparo do ponto de 
vista pedagógico e psicológico. 4 22,2 2 13,3 3 20,0 9 18,8 
Sob pressão.  2 11,1 3 20,0 3 20,0 8 16,7 
Descaso com a pedagogia. 2 11,1 2 13,3 3 20,0 7 14,6 

Em aprendizagem  4 22,2 6 40,0 2 13,3 12 25,0 
Não sabe se aprendeu 1 5,6 0 0,0 0 0,0 1 2,1 
Não aprendeu   0 0,0 0 0,0 1 6,7 1 2,1 

Fonte: Respostas dos entrevistados. 
Nota: A soma das freqüências pode ser superior a 100%, pois os entrevistados podem ter dado mais de uma resposta ou apontar mais de um 

aspecto relevante na mesma resposta. Quanto às abreviações, FA refere-se a freqüência absoluta e FR, a freqüência relativa. 

 

Assim, o professor aprende e reavalia suas ações com vistas a desenvolver suas 

competências profissionais no exercício diário de suas atividades e na troca com seus pares: 

Então, eu não sei... Agora, é claro que a prática, o dia a dia, o confronto com os 
alunos, é um aprendizado constante, uma reavaliação constante. [...] É claro que 
existe técnica, didática, os cursos que você faz, né, mas na hora de entrar em uma 
aula, de dar conta daqueles desafios que aparecem, você tem que gostar, tem que 
saber. Eu tenho certeza que eu não seria uma boa dentista, mas falar na frente, 
encenar... (E29-Profa-Adv-UConf). 

Quando você começa a dar aula na verdade é quando você começa a ficar bom. 
[...] Mas não é assim? Quem que nos ensinou a dar aula? Eu acho que ninguém. 
[...] Você começa a ficar habilidoso com o conhecimento. Você começa a fazer 
coisas horrorosas, né... [...] Por isso que, voltando, por isso que os professores 
trocarem idéias, trocarem experiências... (E37-Prof-Eng-UConf). 

 

Note-se que outros aspectos também foram salientados: 

• Aspecto vocacional: o ter “o” dom:  

Professor tem que ter um certo dom. Não é uma coisa que você lê no manual e você 
assistindo uma aula de Metodologia de Ensino, te joga na frente de 60 
adolescentes, doidos para o horário de aula acabar, e acha que vai dar conta, 
porque é dom. E, com certeza, eu não sabia se tinha ou não este dom quando eu 
comecei. Mas se eu continuei até hoje pelos retornos que eu já tive, acho que esse 
dom eu tenho. Eu consigo me comunicar com os alunos (E20-Prof-Adv-UCom). 

Acho que nesse aspecto eu nasci sabendo [risos], porque eu acho que as pessoas 
têm habilidade para algumas coisas [...]. Eu acho que eu encontrei a minha 
vocação mesmo (E29-Profa-Adv-UConf). 
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• Grau de sofrimento envolvido, despreparo do ponto de vista pedagógico e 

psicológico, em face das demandas diárias e institucionais:  

Eu adoraria, como eu já falei, ser amiga dos meus alunos, mas eu não posso. Eu 
tenho que ser amiga entre aspas. Eu tenho que ser chegada em determinados 
pontos, né. Mas eu tenho que manter uma distância. Eu sou obrigada a fazer isso, 
pra me proteger, inclusive (E17-Profa-Adv-UCom). 

Dando aula, passando muito aperto... Eu tinha muito, muito, muito medo de um 
aluno, por exemplo, perguntar alguma coisa que eu pudesse não saber... Então, eu 
estudava muito, me preparava muito até o dia que eu descobri que é muito 
tranqüilo e possível a gente dizer: “Não sei!”  (E22-Profa-Psic-UCom). 

Eu aprendi a dar aula com muita angústia, [...] né, foi modificando. Eu acho que eu 
fui aprendendo assim, mas ninguém me ensinou (E23-Profa-Psic-UCom). 

 

 

• Aprendizagem sob pressão, ou seja, “na marra”, “quebrando a cabeça”, “dando 

murro em ponta de faca”, “dando aula mal”, “errando”, “mastigando pedra”:  

Na marra, na prática (E17-Profa-Adv-UCom). 

Dando murros em ponta de faca [...]. Eu não tive nenhum preparo para ser 
professora (E34-Profa-Eng-UConf). 

Eu acho que se eu fosse aluna minha na primeira turma que eu dei aula, eu ia 
detestar! [risos] (E48-Profa-Eng-UPub). 

 

 

• Descaso com a pedagogia, campo do saber que, segundo as respostas dos 

entrevistados, não tem respostas para as questões atuais que permeiam a relação com 

o aluno e com a própria IES:  

O mestrado ensina o mundo ideal. Aquilo não existe. [...] Metodologia do Ensino e 
Metodologia da Pesquisa. Ah, eu aprendi Carl Rogers, “A Liberdade de Aprender”. 
Isso é impossível. Isso não existe, [risos]. Isso é delírio do cara louco. Assim não 
existe, não existe [risos] [...] Do jeito como o sistema está conformado hoje, não 
dá. Você teria que mudar a base do sistema pra isso acontecer (E17-Profa-Adv-
UCom). 

 

 

• Interesse pela Pedagogia e outras áreas do conhecimento que possam contribuir com 

sua performance, principalmente em sala de aula:  
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Eu tenho tido uma comunicação muito boa com as pessoas da Pedagogia. Eu 
converso muito com eles. Eu me interesso muito até em questões filosóficas, teses 
que surgem: “Então, qual é a melhor forma, pelo menos científica, de lidar com 
situações problemáticas dentro de sala de aula?” Eu converso com as pessoas da 
sala dos professores, a gente da Psicologia, Pedagogia, Direito, e Comunicação... 
(E18-Prof-Adv-UCom). 

 

 

Convém ressaltar o caráter processual dessa aprendizagem e o modo como os 

entrevistados perceberam, ao longo de sua trajetória, mudanças no seu comportamento e nos 

resultados de sua atuação: 

 [...] E continuo aprendendo, porque a gente não pára de aprender a dar aula 
nunca, né... (E24-Profa-Psic-UCom). 

Eu nem aprendi a ser professor ainda. É um vir a ser. Você vai se tornando 
professor ao longo do tempo. [...] É algo muito interessante. Você não pode ficar 
parado no tempo hora nenhuma. A cada dia é um novo aprendizado, né (E45-
Prof-Adv-UPub). 

 

Houve um depoimento no sentido da permanência de dilemas em torno desse 

aprendizado e da sua efetividade em termos das competências profissionais.  

Eu não sei se aprendi. Eu não sei. Eu não sei, sabe. Sinceramente, eu não sei se isso 
é ser professor. Essa é a maneira que eu consegui. Não é assim. Tem dado, às 
vezes, tem dado certo, mas às vezes tem dado errado (E27-Prof-Psic-UCom).  

 

Por fim, nas palavras de uma entrevistada,  

O Paulo Freire falava que todo ser humano seria inconcluso. [...] Eu também sou 
inconclusa, não é? Estou sempre me concluindo... (E44-Profa-Adv-UPub). 

 

O ser inconcluso, em permanente desenvolvimento, denota o aperfeiçoamento contínuo 

de suas competências profissionais. No entanto, quando a dimensão técnico-pedagógica é 

questionada, arrisca-se sensivelmente a retroceder no processo de profissionalização, já que o 

saber, que poderia ser um forte diferencial em relação às outras profissões e um fator de 

delimitação de jurisprudência, é apreendido na atuação em si, mostrando a fragilidade e a 

incipiência do projeto profissional em curso.  

Em termos de conteúdos de aprendizagem, buscou-se levantar com os entrevistados o 

que eles aprenderam ou têm aprendido com alunos e colegas. Para cada resposta, alinharam-

se as competências profissionais pertinentes, conforme sistematizado na Tabela 16. Há que se 

ressaltar a importância da competência comportamental, principalmente em se tratando da 
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profissão docente, de uma profissão interativa nos moldes delineados por Tardif & Lessard 

(2005). 

 

Tabela 16 – Aprendizagem com alunos e colegas, segundo os entrevistados, e competências 
profissionais pertinentes 
 
Respostas dos docentes Comp UCom UPub UConf Total 
  FA FR FA FR FA FR FA FR 
Com Alunos  - 17 94,4 14 93,3 15 100,0 46 95,8 
Ser humilde, simples: atentar para ou buscar por 
outras informações, outras formas de fazer as 
coisas, de ver o mundo.   Cog, Func 11 61,1 6 40,0 11 73,3 28 58,3 
Ser afetuoso, respeitoso: atentar para outras formas 
de falar as coisas, saber escutar, ser paciente, se 
relacionar com os outros.  Comp, Ética 9 50,0 2 13,3 7 46,7 18 37,5 
Ser ético: exigir mais, impor limites, saber 
reconhecer seus erros, evitar julgar os outros, não 
ser intransigente.  

Comp, 
Func, Ética 3 16,7 8 53,3 5 33,3 16 33,3 

Ser flexível: perceber que existem interesses, idéias 
e níveis de maturidade diferentes, acolher 
diferenças, dosar conteúdos.  

Cog, Comp, 
Func 3 16,7 7 46,7 4 26,7 14 29,2 

Ser flexível: esperto, "rejuvenescer", ser 
extrovertido.  

Comp, 
Ética, Pol 3 16,7 0 0,0 5 33,3 8 16,7 

Ser determinado: fazer o que gosta, ser 
disciplinado.  

Cog, Comp, 
Func 3 16,7 2 13,3 1 6,7 6 12,5 

Reconhecer que o mais importante é o próprio 
aluno. 

Comp, 
Func, Ética, 
Pol 0 0,0 1 6,7 0 0,0 1 2,1 

Não se lembra.  -  1 5,6 1 6,7 0 0,0 2 4,2 
Com Colegas  - 17 94,4 15 100,0 15 100,0 47 97,9 
Colaborar com o outro, trocar experiências, ser 
organizado, rigoroso, disciplinado, comprometido, 
sério.  

Cog, Comp, 
Ética 12 66,7 9 60,0 11 73,3 32 66,7 

Respeitar os outros, ser amigo, escutar, respeitar 
outros posicionamentos.  

Comp, 
Ética, Pol 4 22,2 7 46,7 6 40,0 17 35,4 

Ser flexível, ter "jogo de cintura", ser leve. Comp, Pol 6 33,3 3 20,0 5 33,3 14 29,2 
Falar menos e escutar mais, ser mais discreto, 
cauteloso, político. Comp, Pol  0 0,0 4 26,7 4 26,7 8 16,7 

Promover a integração com os colegas para o bem 
da instituição.  

Comp, 
Func, Ética, 
Pol 1 5,6 2 13,3 2 13,3 5 10,4 

Ser menos vaidoso, mais humilde. Comp, Ética 0 0,0 3 20,0 1 6,7 4 8,3 
Ser solidário.  Comp, Ética 3 16,7 1 6,7 0 0,0 4 8,3 

Ser menos exigente consigo mesmo. 
Comp, 
Func, Ética 1 5,6 0 0,0 0 0,0 1 2,1 

Não se relaciona socialmente com os colegas.  Comp 1 5,6 0 0,0 0 0,0 1 2,1 
Não soube responder.  -  1 5,6 0 0,0 0 0,0 1 2,1 

Fonte: Respostas dos entrevistados. 
Nota: A soma das freqüências pode ser superior a 100%, pois os entrevistados podem ter dado mais de uma resposta ou apontar mais de um 

aspecto relevante na mesma resposta. Quanto às abreviações, FA refere-se a freqüência absoluta e FR, a freqüência relativa. 

 

Dessa maneira, os professores aprendem conteúdos de variadas naturezas, tanto com 

alunos como com colegas, alargando suas possibilidades de formação, desenvolvimento e 

mobilização de suas competências, em termos de promover reconhecimento de suas 

competências profissionais, alimentando o processo de profissionalização docente. 
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Eu tenho aprendido mais com os alunos do que com os colegas. Os colegas fazem 
parte do mesmo grupo de interesses. A gente discute as mesmas coisas, a gente 
forma alianças, destrói alianças, etc., né. Quer dizer, com os colegas a tendência é 
a gente fazer esse jogo, né? (E27-Prof-Psic-UCom). 

Eu acho que uma coisa que eu aprendi com eles foi conviver em paz, sabe, essa 
convivência, que a gente não deve brigar com ninguém. Vendo, né, as brigas dos 
outros, eu falo: “Gente, eu não posso entrar nessas...” A conter a vaidade, essa 
fogueira de vaidades, né, que é o meio acadêmico. Às vezes, eu vejo cada pavão, e 
aí eu falo: “Gente do céu, eu não posso ficar isso não” [risos]. Tenho que me 
policiar, né, pra não ser assim (E30-Prof-Adv-UConf). 

Tem que ter habilidade com o conhecimento, não agredir o outro. E ele [o aluno] 
ficou, eu senti na hora, ele estava com um zelo para não me agredir. [...] E ele 
usava as minhas palavras, e um professor da banca percebeu e falou: [...] “Você 
ensinou muito para esse menino. Ele tem a sua didática, ele faz do mesmo jeito que 
você faz”. [...] Eu fiquei feliz e me desculpei pela minha ignorância lá, tecnológica 
na questão do equipamento. [...] Eu estava errado, e ficou clara a preocupação 
com o zelo tecnológico que ele teve. Ele saiu um pouco professor, né (E37-Prof-
Eng-UConf). 

[O que aprendeu com os colegas ?] Ficar calada [risos] (E48-Profa-Eng-UPub). 
 

No entanto, houve comentários que denotaram uma certa auto-suficiência do professor, 

o que pode ser negativo para o processo de desenvolvimento de suas competências, já que ele 

percebe que pouco se pode aprender com terceiros: 

Deixa eu te contar uma piada. Uma vez eu li num numa revista dizendo assim: 
Tinha um professor que falava assim: Nota seis é uma nota muito boa, sete é uma 
nota excepcional, oito é a melhor nota que um aluno pode tirar, nove é quando o 
aluno sabe tudo e dez quando o aluno me ensinou alguma coisa. [...] Nós tivemos 
muito boas amizades, tivemos muito bom envolvimento, mas eu não estou lembrado 
desse aluno que você está querendo referir (E26-Prof-Psic-UCom). 

 

Outras formas de aprendizagem e, daí, de desenvolvimento de competências foram 

questionadas. Sobre o acesso a publicações na sua área de conhecimento, 91,7% dos 

professores (a maioria) responderam que têm acesso, inclusive a periódicos disponibilizados 

virtualmente, incluindo-se aqui o Portal da Capes (20,8%). Segundo eles, tais publicações são 

fundamentais tanto para sua atualização do ponto de vista acadêmico como para sua prática 

profissional extra-acadêmica. Alguns mencionaram revistas de grande circulação que 

influenciam tanto sua prática profissional como a docente, principalmente no sentido da 

atualização com relação às novidades do mercado. A Tabela 17 permite visualizar estes dados 

e o tipo de competência profissional com a qual colaboram, ou seja, eminentemente cognitiva. 
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Tabela 17 – Acesso a publicações, segundo os entrevistados 
 
Respostas dos docentes Comp UCom UPub UConf Total 
  FA FR FA FR FA FR FA FR 
Têm acesso  - 15 83,3 15 100,0 14 93,3 44 91,7 
Mencionou o portal da Capes. Cog 2 11,1 5 33,3 3 20,0 10 20,8 
Promove atualização no âmbito acadêmico 
(tendências, material para aula, para orientação). Cog 14 77,8 15 100,0 14 93,3 43 89,6 
Promove atualização no âmbito extra-acadêmico 
(acesso a informações, pesquisas atualizadas, 
aplicabilidade). Cog 12 66,7 12 80,0 11 73,3 35 72,9 
Sem impacto (quase-nada, muito pouco) no âmbito 
extra-acadêmico.  - 3 16,7 3 20,0 3 20,0 9 18,8 
Não têm acesso ou não se interessam em ter  - 3 16,7 0 0,0 1 6,7 4 8,3 

Fonte: Respostas dos entrevistados. 
Nota: A soma das freqüências pode ser superior a 100%, pois os entrevistados podem ter dado mais de uma resposta ou apontar mais de um 

aspecto relevante na mesma resposta. Quanto às abreviações, FA refere-se a freqüência absoluta e FR, a freqüência relativa. 

 

Uma professora ressaltou que se o foco do profissional não é a universidade, tais 

leituras pouco interferem, denotando que este meio de desenvolvimento de competências é 

mais exclusivo da profissão docente: 

O clínico de consultório se ele quiser estudar pouco, ele estuda. Tem gente que 
estuda pouco... (E53-Profa-Psic-UPub). 

 

Outra entrevistada ressaltou que as publicações nesses periódicos não têm nenhum 

impacto nas suas atividades extra-acadêmicas, sendo que isso se dá em função da natureza 

jurídica da organização. 

Nada porque eu podia ganhar até prêmio Nobel da Paz. É só política atualmente 
[...] é serviço público. Então, a única coisa que adianta é padrinho político... nem 
se eu ganhar o Premio Nobel da Paz contribui... (E16-Profa-Adv-UCom). 

 

Nesse sentido, as publicações próprias revelam-se não apenas como um resultado a ser 

contabilizado no currículo, mas também dizem de um processo complexo no que tange à 

formação e ao desenvolvimento de competências mais específicas da profissão e, 

principalmente, no nível de ensino superior. Quando questionados sobre tais publicações, a 

maioria dos professores mostrou-se ativa, já que 66,7% deles têm publicado regularmente 

artigos científicos em anais de congressos e revistas indexadas, capítulos de livros, livros etc. 

(TAB. 18). 
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Tabela 18 – Publicações próprias, segundo os entrevistados 
 
Respostas dos docentes UCom UPub UConf Total 
 FA FR FA FR FA FR FA FR 
Não têm publicado 7 38,9 2 13,3 7 46,7 16 33,3 
Falta tempo. 5 27,8 0 0,0 2 13,3 7 14,6 
É importante. 3 16,7 0 0,0 2 13,3 5 10,4 
Falta disciplina, energia. 2 11,1 2 13,3 1 6,7 5 10,4 
É difícil. 0 0,0 1 6,7 2 13,3 3 6,3 
Não tem impacto positivo na carreira já sedimentada ou 
nas disciplinas que leciona. 2 11,1 0 0,0 1 6,7 3 6,3 
Tem tentado. 0 0,0 0 0,0 2 13,3 2 4,2 
Falta contato com colegas. 0 0,0 1 6,7 1 6,7 2 4,2 
Falta incentivo e sobra cobrança. 0 0,0 0 0,0 1 6,7 1 2,1 
Têm publicado 11 61,1 13 86,7 8 53,3 32 66,7 
Impactos no âmbito acadêmico                 

Atualização, aprofundamento. 6 33,3 13 86,7 11 73,3 30 62,5 
Pressões institucionais, avaliação institucional. 3 16,7 5 33,3 6 40,0 14 29,2 
Exposição do trabalho (participação em congressos), 
abertura para as críticas, para as discussões. 5 27,8 6 40,0 1 6,7 12 25,0 
Convívio social, avaliação de terceiros, auto-estima. 4 22,2 5 33,3 0 0,0 9 18,8 
Aprimoramento da escrita, nível de exigência. 4 22,2 1 6,7 1 6,7 6 12,5 

Impactos no âmbito extra-acadêmico                 
Desenvolvimento individual, atualização técnica. 8 44,4 11 73,3 8 53,3 27 56,3 
Reconhecimento de terceiros, divulgação para 
terceiros. 5 27,8 6 40,0 3 20,0 14 29,2 
Exigências do trabalho, novas possibilidades de 
trabalho. 5 27,8 3 20,0 2 13,3 10 20,8 
Sem impactos. 0 0,0 1 6,7 3 20,0 4 8,3 

Fonte: Respostas dos entrevistados. 
Nota: A soma das freqüências pode ser superior a 100%, pois os entrevistados podem ter dado mais de uma resposta ou apontar mais de um 

aspecto relevante na mesma resposta. Quanto às abreviações, FA refere-se a freqüência absoluta e FR, a freqüência relativa. 

 

No entanto, 33,3% dos entrevistados afirmaram não ter publicado ultimamente, e sua 

maioria pertence à UConf e à UCom, cujas estruturas de pesquisa são ainda incipientes 

quando comparadas com a da UPub. Eles percebem a importância da publicação e acusam a 

“falta de tempo”, a não visualização de retorno em face de uma carreira profissional já 

sedimentada, a falta de disciplina e a falta de contato com colegas como principais 

responsáveis por este comportamento. 

Dentro desta ciranda, né, vinte e quatro aulas por semana, se isso se repetir 
durante dez anos, você virou “dador” de aula. Você perde até a qualidade de ser 
professor. Porque você não tem como se manter atualizado, você não tem como 
estar publicando, você não tem como estar pesquisando coisa nenhuma (E21-Prof-
Adv-UCom). 

Agora, o excesso de carga horária, sinceramente, inviabiliza a publicação (E23-
Profa-Psic-UCom). 

Na vida de advogado, é muito pouco relevante se o advogado tem ou não 
publicações em periódicos. Isso não é muito exigido, não (E29-Profa-Adv-UConf). 

 

Questiona-se em que medida as habilidades desses professores têm redundado 

efetivamente em competências profissionais, já que publicação é um fator — em certa 
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medida, mensurável — de reconhecimento e legitimação da atuação do docente e, mesmo, da 

profissão.  

Dentre aqueles que afirmaram publicar regularmente, 29,2% o fazem conscientes das 

pressões institucionais resultantes das exigências dos órgãos avaliativos e reguladores. 

Quanto aos benefícios dessas publicações, foi salientada sua importância: no aprimoramento 

da escrita, no seu processo de atualização, no seu convívio social, nos processos de avaliação 

institucional, pois conta ponto para a IES, e nos processos de avaliações de terceiros (colegas, 

alunos) no âmbito acadêmico. Os comentários a seguir realçam as características do processo 

de publicação: 

Meu Deus, é um parto! [...] Sabe aquela falácia de autoridade? Acaba te dando 
também.. Fora o conhecimento mesmo que você adquire. Você acaba se tornando 
uma autoridade no assunto [...]. E quando você fala assim pra um aluno que 
publicou um artigo nesse sentido, e tal, [...] [ele] muda, te olha com outros olhos 
(E17-Profa-Adv-UCom). 

Eu acho que para que você consiga atingir o nível elevado na área acadêmica você 
tem que colocar a sua cara pra tomar tapa, né. Eu não tenho medo de receber 
críticas do que eu escrevo. E eu tenho certeza: mais à frente, eu vou rir dos artigos 
que eu estou escrevendo hoje [risos]. Hoje mesmo, eu pego esse livro e falo “Jesus, 
eu poderia ter feito uma coisa bem melhor, né”... (E18-Prof-Adv-UCom). 

Nossa! Eu sofro de sentir dor física. Eu passo mal. É o sofrimento para chegar no 
prazer. Eu sofro, aquela coisa: “Nossa, não quero escrever mais nada na minha 
vida, jamais”. Aí, na hora que eu escrevo, que está pronto, redondinho, eu acho 
fantástico e já estou querendo escrever o próximo (E32-Prof-Adv-UConf). 

 

De outro lado, o “modelo Capes-CNPq”  de cobrança sobre publicações foi questionado 

pelos professores no que tange à sua efetividade em termos da relação entre quantidade e 

qualidade. Parte deles ressalta que as exigências institucionais têm desembocado em um 

grande número de publicações, porém rasas e frágeis em termos de conteúdo.  

Agora, você pensa que a Capes [...] exige essas publicações frenéticas de artigos, e 
eles têm caído de qualidade (E37-Prof-Eng-UConf). 

Na época que eu comecei a trabalhar aqui não tinha essa febre, essa cobrança, né: 
“publicar ou morrer” [risos] [...]. E agora eu estou vendo. Eu estou num momento 
assim, pressionada por todos os órgãos e instituições. Acho que eu tenho que 
publicar. Mas eu acho também que eu já estou mais tranqüila. Tem que sentar e 
trabalhar, né. Mas tem muita coisa que eu poderia escrever, mesmo porque eu 
tenho visto muita publicação chinfrim [risos] (E48-Profa-Eng-UPub). 

 

No entanto, aqueles que conseguem manter níveis satisfatórios nos dois sentidos 

relatam os benefícios decorrentes, como reconhecimento público e mais verba para 

investimentos em pesquisa e bolsas: 
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Sim, em grande quantidade. Nós fomos um dos departamentos mais produtivos da 
[UPub]... Em algumas avaliações já fomos até o número 1. Atualmente, talvez, o 
número 2 ou 3. Então, a maioria, não todos, mas a maioria dos colegas tem uma 
publicação, uma produtividade muito intensa. Em revistas internacionais, revistas 
nacionais e participação em congressos, bastante intensidade. Participamos muito. 
[...] Muitos julgam publicar por obrigação, porque a nossa avaliação tanto perante 
a Escola de Engenharia ou a [UPub] quanto para a obtenção de bolsas, por 
exemplo, do CNPq, ela depende muito da produtividade. Então, quem não publica, 
resumindo, não tem dinheiro, não tem o dinheiro extra, né, para as pesquisas etc. 
Então, nós somos compelidos a publicar. Agora, publicar o quê? Porque há um 
rigor muito grande em determinadas revistas. E há uma procura muito intensa. 
Então, cada vez é mais difícil publicar (E50-Prof-Eng-UPub). 

 

Os docentes mencionaram também em suas respostas os impactos positivos no trabalho 

extra-acadêmico, quer no cumprimento de cláusulas contratuais, já que o trabalho deles exige 

tais publicações, quer no reconhecimento de terceiros, na participação em congressos, isto é, 

expondo o estudo e abrindo possibilidades de críticas, ou, mesmo, no seu desenvolvimento 

individual. O trânsito das contribuições para publicação no sentido da profissão de origem 

para a profissão docente foi também mencionado: 

Então, o consultório contribui muito mais com a publicação do que a publicação 
com o consultório (E27-Prof-Psic-UCom). 

A publicação é essencial. É boa pra faculdade. Ela te cobra, mas não incentiva. Por 
exemplo, as questões das pesquisas, né, de bolsa específica, isso eu acho que devia 
ter mais (E31-Prof-Adv-UConf). 

 

Outra forma de manutenção de competências profissionais e de fortalecimento da 

profissão é a participação dos professores em eventos científicos (congressos, encontros, 

colóquios, seminários etc.) e também voltados para sua área de atuação na profissão de 

origem. A Tabela 19 mostra que a maioria dos entrevistados mostrou-se freqüente nessas 

atividades, indicando sua importância no contexto universitário. 
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Tabela 19 – Participação em eventos, segundo os entrevistados 
 
Respostas dos docentes UCom UPub UConf Total 
 FA FR FA FR FA FR FA FR 
Não têm participado  1 5,6 2 13,3 1 6,7 4 8,3 
Têm participado  16 88,9 13 86,7 14 93,3 43 89,6 
Impactos no âmbito acadêmico          

Atualização, aprofundamento, acesso a outras 
bibliografias. 13 72,2 13 86,7 12 80,0 38 79,2 
Contatos com terceiros. 6 33,3 11 73,3 10 66,7 27 56,3 
Recebimento de críticas e aperfeiçoamento do trabalho. 2 11,1 8 53,3 2 13,3 12 25,0 
Distinção na academia (visibilidade individual e 
institucional). 5 27,8 3 20,0 4 26,7 12 25,0 
Fortalecimento da relação com alunos. 1 5,6 5 33,3 2 13,3 8 16,7 
Tumulto no cronograma, organização de substituições. 2 11,1 0 0,0 5 33,3 7 14,6 

Impactos no âmbito extra-acadêmico                 
Atualização técnica, conceitual. 13 72,2 7 46,7 12 80,0 32 66,7 
Reconhecimento de terceiros, contatos. 2 11,1 4 26,7 7 46,7 13 27,1 

Não percebe impactos (tudo a mesma coisa...) 1 5,6 0 0,0 0 0,0 1 2,1 

Fonte: Respostas dos entrevistados. 
Nota: A soma das freqüências pode ser superior a 100%, pois os entrevistados podem ter dado mais de uma resposta ou apontar mais de um 

aspecto relevante na mesma resposta. Quanto às abreviações, FA refere-se a freqüência absoluta e FR, a freqüência relativa. 

 

Independentemente do cunho do evento, os entrevistados afirmaram seus ganhos em 

termos acadêmicos: atualização de conteúdos, acesso a outras bibliografias, contato com 

terceiros e formação de redes de relacionamentos, possibilidade de receber críticas sobre seu 

trabalho e, daí, aperfeiçoá-lo, e distinção na academia, já que findam por serem divulgados 

(com ou sem a ação direta do professor) para os colegas e alunos. Nas atividades profissionais 

extra-acadêmicas, os benefícios de tais eventos foram mais apontados por professores da 

UConf e da UCom e relacionam-se notadamente à atualização técnica. Demonstra-se, dessa 

forma, o desenvolvimento de competências cognitiva, funcional, comportamental e política, 

as quais colaboram positivamente no processo de profissionalização, já que promovem 

distinção e reconhecimento profissional. 

Porque evento e congresso... às vezes, era um assunto que estava nebuloso pra 
você. E aí, de repente, te indicava pelo menos aonde procurar o que fazer (E17-
Profa-Adv-UCom). 

No corredor do Congresso, a gente discute com eles [os alunos], conversa. É 
muito interessante como é que eles vêm perguntar pra gente “A palestra de tal 
pessoa, eu não entendi nada!” Aí, a gente pode discutir um pouco... Quase que 
espicha essa relação professor-aluno nos Congressos, né. Então, eu acho que tem 
um efeito muito direto (E22-Profa-Psic-UCom). 

Participo, participo sempre que eu sou chamado. Pra assistir, eu já não vou mais 
não. Já não tenho mais paciência, não [risos]. Mas eu sou razoavelmente 
chamado. [...] Num congresso, a gente acaba revendo as pessoas, né, e estando 
com pessoas novas e aprendendo também, né (E30-Prof-Adv-UConf). 

 

De outro lado, houve comentários em termos de este tipo de reunião acadêmica se 



 

 

139

prestar a outras finalidades que não propiciam desenvolvimento profissional em qualquer 

instância, pelo contrário:  

Alguns são absolutamente inúteis. [Mas tem que ter alguma utilidade...] Tem, 
para você ver, exatamente a exaltação da vaidade, né. Assim, aquela pompa e tal. 
Mas não passa muito disso, não, porque, na verdade, eles são muito direcionados 
a alunos, né. Alguns são interessantes, até porque eu vejo figuras, você conhece o 
cara que, né. O negócio é que você vai conhecer a pessoa. [...]. Tudo depende do 
que que você vai ouvir. Eu já fui num seminário que era picaretagem. Assim, você 
não acredita. É uma máquina de fazer dinheiro... E foram mil e quatrocentas 
pessoas assistirem. [...] [E impactos no escritório?] Ah, mais compromete do que 
ajuda, porque você tem que se afastar e tal.. (E21-Prof-Adv-UCom). 

 

Alguns dos entrevistados revelaram evitar participar de eventos em virtude do tumulto 

que gera no âmbito das salas de aula. Nesse sentido, um entrevistado afirmou ser impossível 

participar de eventos em decorrência das suas atividades na IES: 

Você acredita que nem em congressos eu estou dando conta de ir? Quem vai me 
substituir? Eles criaram uma escola que se você morrer, você tem que levar o 
atestado de óbito pessoalmente. Então, eles criaram um negócio tão engessado, [...] 
que se você pedir um colega para te substituir, ele não pode, ele não tem tempo, ele 
dá aula naquele horário, ele dá aula naquele horário e em outro lugar. Então, é um 
negócio complicado. Por exemplo, eu tenho um congresso que dura em média três 
dias. Se eu faltar três dias na semana, eu estou ferrado. Sabe quantas horas que eu 
perdi? De dez a doze aulas. Como é que eu vou pagar isso? Não tem como. E isso 
pode, dependendo do momento que eu saia, isso aqui pode desandar o meu curso 
inteiro (E26-Prof-Psic-UCom). 

 

Fatos como esses denotam a importância da mobilização das diversas competências 

profissionais (cognitiva, funcional, comportamental, ética e política) por parte do docente 

para sua efetividade no desempenho de seus papéis, os quais são permeados por facilidades, 

recompensas e dificuldades. Notou-se que a maior parte dos entrevistados não discerne entre 

o que são facilidades no exercício da profissão e as recompensas que dela derivam. Dentre 

estas últimas, o reconhecimento de terceiros, como alunos, colegas e numa escala maior, a 

sociedade, com sua conseqüente visibilidade, foi o aspecto mais ressaltado nas respostas de 

70,8% dos professores, conforme mostra a Tabela 20.  
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Tabela 20 – Facilidades e recompensas no exercício da profissão, segundo os entrevistados 
 
Respostas dos docentes UCom UPub UConf Total 
 FA FR FA FR FA FR FA FR 
Reconhecimento de terceiros, visibilidade. 14 77,8 9 60,0 11 73,3 34 70,8 
Aprendizagem contínua, ampla, profunda. 7 38,9 9 60,0 8 53,3 24 50,0 
Possibilidade de contribuir para a formação do aluno. 3 16,7 9 60,0 7 46,7 19 39,6 
Sucesso acadêmico e/ou profissional do aluno. 3 16,7 6 40,0 8 53,3 17 35,4 
Satisfação própria, vaidade. 1 5,6 8 53,3 8 53,3 17 35,4 
Autonomia, no âmbito da disciplina, nos projetos de 
pesquisa. 3 16,7 7 46,7 5 33,3 15 31,3 
Ambiente universitário (não competitivo, cooperativo, 
agradável, sempre em desenvolvimento, jovial). 7 38,9 0 0,0 8 53,3 15 31,3 
Contato com pessoas, com pessoas mais jovens. 6 33,3 4 26,7 3 20,0 13 27,1 
Dinamismo, flexibilidade, possibilidade de ser criativo . 3 16,7 7 46,7 1 6,7 11 22,9 
Contrapartida financeira. 6 33,3 0 0,0 5 33,3 11 22,9 
Autonomia (sobre seu tempo, montar seus horários). 1 5,6 7 46,7 1 6,7 9 18,8 
Acessos a outros espaços (congressos, eventos). 0 0,0 9 60,0 0 0,0 9 18,8 
Condução de uma disciplina “prática”, aplicabilidade do 
conhecimento. 1 5,6 5 33,3 1 6,7 7 14,6 
Regime de trabalho em dedicação parcial permite manter 
o trabalho extra-acadêmico. 1 5,6 1 6,7 3 20,0 5 10,4 
Aquisição de livros. 1 5,6 1 6,7 3 20,0 5 10,4 
Carinho de terceiros (alunos, colegas...). 2 11,1 1 6,7 2 13,3 5 10,4 
Aumento de publicações. 1 5,6 2 13,3 1 6,7 4 8,3 
Apoio logístico, Internet. 1 5,6 2 13,3 1 6,7 4 8,3 
Férias programadas. 1 5,6 1 6,7 1 6,7 3 6,3 
Presença de uma associação de professores que os 
protegem das arbitrariedades da IES. 0 0,0 0 0,0 2 13,3 2 4,2 
Estabilidade, uma certa estabilidade. 0 0,0 1 6,7 1 6,7 2 4,2 
Informalidade no trato com as pessoas. 0 0,0 0 0,0 1 6,7 1 2,1 
Não vê facilidades. 5 27,8 3 20,0 2 13,3 10 20,8 

Fonte: Respostas dos entrevistados. 
Nota: A soma das freqüências pode ser superior a 100%, pois os entrevistados podem ter dado mais de uma resposta ou apontar mais de um 

aspecto relevante na mesma resposta. Quanto às abreviações, FA refere-se a freqüência absoluta e FR, a freqüência relativa. 

 

Quanto às facilidades, os professores demonstraram ter restrições em virtude da 

natureza de suas atividades e da forma como lidam com elas: 

Facilidades, eu não vejo facilidades em ser professor [...]. A facilidade seria poder 
somar, mas mesmo essa soma me custa assim horas de sono, porque ano passado, 
por exemplo, eu, o ano inteiro, deitei às 10h40, levantei às 5h30, pra já dar aula às 
7h. Tive uma carga horária bem pesada (E16-Profa-Adv-UCom). 

A facilidade eu não sei qual é, porque ser professor é bem desafiador (E35-Profa-
Eng-UConf). 

 

Quanto às recompensas, podem-se ressaltar o reconhecimento e a visibilidade da 

profissional em outras esferas que não a universidade, implicando relações com competências 

cognitivas, funcionais e políticas: 

O fato de ser professor na universidade pública, e no caso específico da UFMG, 
ainda é um status. É uma logomarca que abre portas em alguns lugares, se você 
quiser fazer uso disso. Tem muitos colegas nossos que postergam o afastamento da 
universidade, os que já podem se aposentar, porque, de uma forma indireta, estar 
ligado à UFMG é uma chancela (E57-Prof-Psic-UPub). 
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O fato de ser professor afeta diretamente a clientela. É muito comum, muito 
comum. Quer dizer, eu acredito eu que a maioria dos meus clientes hoje me 
procurou por eu ser professor (E19-Prof-Adv-UCom). 

Nós sabemos que não vamos ficar ricos nesta profissão [risos] dando aula. Não 
corre o risco da gente de acontecer isto. Mas, em compensação, você tem esta 
ligação com o aluno, que é algo diferente, algo muito diferente, e muito, realmente 
gratificante (E31-Prof-Adv-UConf). 

 

Outro aspecto relevante considerado nas respostas dos entrevistados foi o retorno 

financeiro, como reconhecimento de suas competências profissionais e da valorização da 

profissão, item citado apenas entre os docentes da UCom e da UConf: 

Primeiro, o seguinte, é financeira. Eu dou aula para ganhar dinheiro. Mas não é só 
por ganhar dinheiro, porque se fosse só por ganhar dinheiro ia ser um saco (E14-
Prof-Eng-UCom).  

 

A contribuição efetiva para a aprendizagem, para a formação dos alunos, validando a 

competência ética no que diz respeito ao cuidado com os neófitos, foi outra recompensa 

citada por professores: 

Então, uma das recompensas principais que eu vejo é quando eu estou dando aula e 
eu vejo os olhinhos dos alunos brilhando, que eles entenderam. Isso para mim me 
revigora completamente. Eu saio de lá nas nuvens, sabe. Eu fico assim com um 
entusiasmo tremendo quando eu percebo aqueles olhinhos brilhando, que eles 
entenderam e que eles captaram aquele conhecimento que eles não tinham antes. 
Isso para mim é a maior recompensa (E14-Prof-Eng-UCom). 

 

Outro aspecto positivo referenciado nas respostas dos entrevistados foi o 

desenvolvimento contínuo de habilidades e de competências profissionais e a percepção de 

seus resultados, como publicação e formação de redes de relacionamentos, fatos que apontam 

para o reconhecimento da profissão em outros espaços e, portanto, contribuindo 

positivamente para o processo de profissionalização: 

Então, é um crescimento profissional assim... incessante, porque um leva ao outro e 
o outro leva ao outro... Quer dizer, quando eu escrevo, melhora minha aula e 
quando eu melhoro minha aula, mais coisa eu tenho para escrever e publicar. E eu 
publico bastante (E16-Profa-Adv-UCom). 

Há um certo respeito pela certa condição de professor. [...] E aí você constrói 
relações a partir disso. Eu tenho hoje… desembargador que foi meu aluno, tem juiz 
que foi meu aluno. Isso constrói uma cadeia de relações sucessivas aí (E21-Prof-
Adv-UCom). 

Eu acho o ambiente universitário lindo, excelente para você trabalhar, né. Não é 
aquele ambiente competitivo, né, de empresa que todo mundo quer derrubar o 
outro, né. [...] O ambiente universitário ele é um ambiente bom, favorável para 
você trabalhar. É um ambiente que você está sempre em crescimento, você está 
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sempre em desenvolvimento [...]. Então, é uma troca de experiências [...]. Você 
troca muita informação e você se desenvolve (E34-Profa-Eng-UConf). 

 

Dentre as dificuldades relacionadas ao exercício profissional, os entrevistados 

referenciaram os aspectos voltados para: as contrapartidas da IES, principalmente a 

remuneração inadequada (baixa); as ferramentas ou condições inapropriadas de trabalho; o 

corpo discente, no que tange a lidar com alunos com base conceitual fraca ou, mesmo, 

imaturos; suas características pessoais no sentido de uma autocobrança rígida; o tempo de 

trabalho, que parece nunca cessar; os aspectos pedagógicos, como salas muito cheias; o corpo 

docente, a competetitivade e a vaidade de seus pares; a estrutura da IES, com espaço físico 

inadequado e distante do campus; e a profissão em si, sua desvalorização, assim como da 

própria educação. Tendo em vista a variedade de itens apontados pelos entrevistados em suas 

respostas sobre as dificuldades do exercício da profissão docente (TAB. 21), percebe-se o 

caráter árduo atribuído ao seu trabalho, mas convém ressaltar, diante do conteúdo das 

afirmações, que os problemas apontados, normalmente, estão nos outros, e não no próprio 

professor, a partir dos significados que ele atribui às suas atividades. Esse elevado nível de 

exigência, angustiante para alguns e que transcende a eles próprios, contribui positivamente 

para o profissionalismo, já que, indo além da competência no nível individual, permite manter 

um certo grau de controle sobre tais atividades. De outro lado, a questão da remuneração 

como uma forma de mensuração da contribuição do profisional para a sociedade e, portanto, 

por ela legitimada, diz de retrocessos nesse sentido.  
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Tabela 21 – Dificuldades no exercício da profissão, segundo os entrevistados 

Respostas dos docentes UCom UPub UConf Total 
 FA FR FA FR FA FR FA FR 
Relacionadas às contrapartidas da IES          
Ter uma remuneração inadequada.  2 11,1 11 73,3 6 40,0 19 39,6 
Não ter regime de dedicação exclusiva ou de horas de 
dedicação remuneradas. 1 5,6 0 0,0 3 20,0 4 8,3 
Faltar políticas de gestão de pessoas claras ou factíveis, 
inclusive para o pessoal de apoio. 1 5,6 1 6,7 0 0,0 2 4,2 
Relacionadas às ferramentas de trabalho          
Não ter os materiais requisitados, falta apoio logístico, 
condições de trabalho. Tudo é dosado, controlado. 1 5,6 9 60,0 3 20,0 13 27,1 
Corrigir prova. 1 5,6 1 6,7 1 6,7 3 6,3 
Ter dúvidas com lançamentos em diários. 1 5,6 0 0,0 0 0,0 1 2,1 
Relacionadas ao corpo discente                 
Lidar com alunos com base conceitual fraca, imaturos. 1 5,6 4 26,7 7 46,7 12 25,0 
Lidar com o aluno desinteressado, que não "rende" o que 
poderia. 2 11,1 1 6,7 4 26,7 7 14,6 
Lidar com o aluno que se percebe como “cliente”, como 
"patrão". 2 11,1 0 0,0 3 20,0 5 10,4 
Conscientizar o aluno da realidade do mercado de trabalho. 1 5,6 0 0,0 2 13,3 3 6,3 
Lidar com alunos indisciplinados, mal-educados, 
desrespeitosos. 2 11,1 0 0,0 0 0,0 2 4,2 
Lidar com alunos com outro vocabulário, com outra relação 
com a tecnologia (sociedade imagética). 0 0,0 0 0,0 1 6,7 1 2,1 
Lidar com alunos mais exigentes, mais preparados, mais 
esforçados. 0 0,0 0 0,0 1 6,7 1 2,1 
Relacionadas às características pessoais          
Ter um nível de exigência elevado, ter dificuldades em 
manter-se atualizado, sentir-se angustiado por isso. 7 38,9 1 6,7 1 6,7 9 18,8 
Desgaste vocal, físico. 1 5,6 1 6,7 1 6,7 3 6,3 
Ter que avaliar, dar nota. 1 5,6 0 0,0 2 13,3 3 6,3 
Sentir-se cansado pelo excesso de trabalho (acadêmico mais 
extra-acadêmico). 2 11,1 0 0,0 0 0,0 2 4,2 
Lidar com a vaidade, com as "mazelas” do ser humano. 1 5,6 0 0,0 1 6,7 2 4,2 
Perder a privacidade. 1 5,6 1 6,7 0 0,0 2 4,2 
Lidar com muita gente. 2 11,1 0 0,0 0 0,0 2 4,2 
Relacionadas ao tempo de trabalho          
Trabalhar 24 horas por dia, não “desligar”. 4 22,2 3 20,0 2 13,3 9 18,8 
Dar muitas aulas. 2 11,1 1 6,7 3 20,0 6 12,5 
Faltar tempo para atualizar-se, preparar aulas. 4 22,2 0 0,0 1 6,7 5 10,4 
Ter horários (de aula) rígidos, não pode faltar, tensão. 0 0,0 2 13,3 0 0,0 2 4,2 
Relacionadas aos aspectos pedagógicos          
Lecionar em salas muito cheias. 2 11,1 0 0,0 6 40,0 8 16,7 
Preparar e executar as aulas. 2 11,1 0 0,0 0 0,0 2 4,2 
Relacionadas ao corpo docente          
Lidar com a vaidade dos colegas, com seu desinteresse, com 
a competitividade.  1 5,6 3 20,0 3 20,0 7 14,6 
Lidar num ambiente masculino.  0 0,0 1 6,7 0 0,0 1 2,1 
Relacionadas à estrutura da IES          
Ter espaço físico inadequado. 0 0,0 5 33,3 1 6,7 6 12,5 
Estar distante fisicamente do campus. 0 0,0 3 20,0 3 20,0 6 12,5 
Faltar uma visão de universidade, uma estrutura. 1 5,6 2 13,3 0 0,0 3 6,3 
Faltar estruturação da pesquisa. 1 5,6 0 0,0 2 13,3 3 6,3 
Sofrer de incompetência administrativa. 0 0,0 2 13,3 0 0,0 2 4,2 
Estruturar-se de modo departamental. 0 0,0 2 13,3 0 0,0 2 4,2 
Sofrer uma concorrência predatória pós-LDB-1996. 1 5,6 0 0,0 1 6,7 2 4,2 
Relacionadas à profissão          
Faltar reconhecimento da profissão, da educação. 0 0,0 4 26,7 2 13,3 6 12,5 

Fonte: Respostas dos entrevistados. 
Nota: A soma das freqüências pode ser superior a 100%, pois os entrevistados podem ter dado mais de uma resposta ou apontar mais de um 

aspecto relevante na mesma resposta. Quanto às abreviações, FA refere-se a freqüência absoluta e FR, a freqüência relativa. 
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O embate entre facilidades, recompensas e dificuldades demonstra a permanente tensão 

a que o docente está submetido. Essa tensão alimenta os processos de gestão de competências 

e de profissionalismo docente, já que finda por exigir mobilizações de competências de 

naturezas diferentes e simultaneamente. Tais mobilizações implicam processos de 

reconhecimento e legitimação de expertises pertinentes, cujos impactos no profissionalismo 

da categoria — diretos e indiretos, mensuráveis ou não — se tornam sensíveis. Apesar disso, 

ao final da resposta, uma professora salientou não haver dificuldades em função do seu 

envolvimento afetivo com a profissão. 

Eu não vejo dificuldades na carreira do magistério em momento algum. Porque é 
uma carreira que eu abraço com os dois braços. Então, eu faço de coração. Para 
mim não tem dificuldade nenhuma. É um prazer (E15-Prof-Eng-UCom). 

 

Um aspecto recursivo citado pelos entrevistados foi como o tempo se torna exíguo e 

como o professor não consegue se “desligar”, exigindo mobilização de competências 

funcional e comportamental : 

Como é uma profissão eminentemente intelectual, e isso é das profissões 
intelectuais, você não se desliga. Então, tempo é complicado. A administração do 
tempo também é complicada (E17-Profa-Adv-UCom). 

 

Quanto às políticas de gestão de pessoas, alguns depoimentos são esclarecedores com 

relação aos limites institucionais, evidenciando os aspectos individualizado e individualizante 

no que diz respeito à gestão de competências profissionais. Gerir sua competência 

profissional, administrar sua carreira e observar seu vínculo de trabalho são ações percebidas 

pelos docentes como dificuldades e verdadeiros desafios, os quais exigem mobilização das 

cinco competências (cognitiva, funcional, comportamental, ética e política) que compõem a 

competência profissional do sujeito. Isso se agrava para aqueles que possuem vínculos mais 

frágeis com a Instituição, como horistas ou substitutos, conforme salientou Miller (1991), pois 

facilitam a operacionalidade da IES, mas afetam negativamente a segurança e a coesão do 

grupo de professores, fatos que geram impactos também negativos no processo de 

profissionalização, já que dificultam a solidificação de um “projeto profissional” (LARSON, 

1977).   

Nós somos horistas. Nós não temos um plano de cargo de salários. Nós não temos 
um plano de carreira... Temos, mas não temos. E esse é um problema. Diz que vai 
ter mas não sai nunca. Então, não tem. Então, aquela perspectiva de subir na 
carreira fica sempre... “Ué, cadê?” O apoio institucional para isso é pequeno. 
Agora, o apoio institucional em termos de você fazer um doutorado, isso aí é 
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grande: você ir sozinha, mas o apoio institucional da instituição mesmo de 
promover, esse é pequeno. Então, essa é uma dificuldade (E17-Profa-Adv-UCom). 

 

Outras afirmações desnudaram a competitividade velada no meio acadêmico, fato que 

espelha a preocupação constante do professor com suas competências profissionais, seu 

reconhecimento público, diferenciado e individualizado, principalmente considerando-se os 

processos de avaliação funcional no interior da IES. Essa competitividade interfere na forma 

como o docente se insere no seu “grupo de referência” (FREIDSON, 1984), implicando 

enfraquecimento da coletividade e, portanto, do profissionalismo. Observe-se um comentário, 

sem perder de vista o impacto negativo no profissionalismo: 

Acho que esse ambiente pode ate ser que não, mas, na verdade, é muito 
competitivo. É um ambiente de muita vaidade. Eu acho que a competição não existe 
declarada. Mas eu acho que as pessoas competem com elas mesmas, entendeu... É 
pior. Não é aquela competição declarada. Então, às vezes, eu sei daquele cinismo, 
daquele sujeito que não está satisfeito porque você está sendo bem avaliado, está 
dando certo, porque ele era o da disciplina... Acho que a principal dificuldade de 
ser professor é lidar com a vaidade, lidar com a vaidade de seus pares... [...] Acho 
que algo extremamente negativo na vida acadêmica é a vaidade. [...] Às vezes, eu 
sinto que eu me tornei uma pessoa vaidosa. Nesse sentido, eu tento me policiar o 
tempo inteiro, porque eu acho isso feio, porque eu acho isso um sentimento 
repudiável que começa a te rondar e te enfeitar, né. Então, eu tenho tentado 
sinceramente evitar.. (E18-Prof-Adv-UCom). 

  

Além da competitividade, questões relacionadas a gênero e assédio foram mencionadas, 

denotando a necessidade de competências comportamentais, éticas e políticas serem utilizadas 

no cotidiano de algumas professoras: 

E ainda tem um outro detalhe: o ambiente masculino [...] faz toda diferença. São 
coisas que não são ditas, entende. Eu já vivi situações que eu tenho certeza que se 
fosse um homem que tivesse do outro lado tinha metido a mão na cara do cara, 
entende. [...] Eu tenho vários casos de colegas, assim de assédio. Eu consegui 
escapar de alguns, sabe, porque os outros, né, assim, ou seja, o meu próprio jeito já 
espanta (E43-Profa-Adv-UPUb). 

 

Note-se, ainda, que uma dificuldade para o professor fortalecer sua identificação 

profissional diz respeito ao reconhecimento público da profissão docente. Ou seja, no 

caminho da profissionalização ainda existem passos a serem dados rumo à delimitação de um 

“poder profissional” (FREIDSON, 1998): 

Então, não é considerada uma profissão que realmente exige dedicação exclusiva. 
É como se você pudesse fazer aquilo como um bico, como um plus do seu 
orçamento. E isso é uma grande desvantagem. É uma profissão que não é 
reconhecida. Você chama de doutor um advogado bacharel, mas você não chama 
de doutor um professor, que tem o doutorado, e por isso que ele está naquela sala 
de aula. Então, é uma inversão.. (E29-Profa-Adv-UConf). 
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Mas uma afirmação para comigo mesmo é essa: eu virar professor. Então, eu me 
esforcei muito para chegar nessa condição. Eu acho que não tem nada mais 
importante. Só aqui no Brasil que acontece o negócio de que professor e lixeiro são 
a mesma coisa (E21-Prof-Adv-UCom). 

 

Com relação à remuneração, a situação é semelhante. No entanto, questiona-se se o 

achatamento salarial trata de uma característica própria da profissão ou espelha a situação 

econômica do país. 

As dificuldades são muitas. Pela parte financeira, você nunca vai ficar rico sendo 
professor. Isso, desista, né. E não que eu seja capitalista, mas a gente precisa de 
dinheiro para viver. Então, uma das grandes dificuldades como professor é: você 
tem que dar muitas horas de aula para poder ganhar um mínimo para você ter uma 
condição um pouquinho melhor, né. Então, isso é uma dificuldade muito grande, no 
campo financeiro (E32-Prof-Adv-UConf). 

 

Assim, ressalte-se uma síntese dessas questões relacionadas às facilidades, recompensas 

e dificuldades da profissão docente no ensino superior — em especial, no setor público, 

realizada por uma entrevistada: 

É difícil das pessoas entenderem o que é o trabalho de ser professor universitário, 
porque para as pessoas trabalho é você ir em um local, fazer alguma coisa, voltar 
para casa, né. E esse não é o trabalho da gente, né. Eu acho que a gente trabalha o 
tempo inteiro enquanto professor. Você está o tempo inteiro trabalhando. Você vai 
em um lugar e está trabalhando, porque você observa alguma coisa... “Ah, aquilo 
tem a ver com aquilo...” Você entra em uma livraria, é trabalho, não é diversão. 
Vira diversão porque você gosta daquilo. Então, é um trabalho que te diverte. Mas 
não é lazer. Livraria não é lazer. Então, isso é uma coisa que eu acho que, de certa 
maneira, é muito presente, essa coisa do tempo inteiro, mas que por outro lado, 
você tem uma série de regalias. Você não tem horário fixo de trabalho, você não 
tem gente no seu pé, você tem férias efetivas, você não ganha por produtividade, 
você não é mandado embora, você pode trabalhar duas vezes na semana, ou três, 
ou quatro. Você faz o seu horário de trabalho. Então, eu acho que isso tudo traz 
muito benefício para quem é professor. Tem muitas regalias. Você viaja o Brasil 
inteiro, vai para congresso, que é passeio, ou para fora, coisa que com outra 
atividade ou talvez na sua atividade de formação você não poderia fazer ou não 
faria. Então, eu acho que a gente tem privilégios grandes em ser professor, para o 
estilo de vida pessoal. Mas tem isso: você trabalha o tempo inteiro se deixar, né... 
(E55-Profa-Psic-UPub). 

 

Tendo em vista essas relações que se desenvolvem no interior das instituições de 

ensino, buscou-se identificar com os entrevistados como eles lidam com os jogos de poder no 

seu cotidiano. Vários mecanismos foram enumerados, conforme mostra a Tabela 22. 
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Tabela 22 – Estratégias para lidar com os jogos de poder no interior das instituições de 
ensino, segundo os entrevistados 
 
Respostas dos docentes UCom UPub UConf Total 
 FA FR FA FR FA FR FA FR 
Não se sentir parte no jogo, não se interessar por ele (por 
não ocupar cargo de chefia, pelo tipo de vínculo com a 
IES, por estar interessado no seu trabalho como 
professor). 4 22,2 6 40,0 7 46,7 17 35,4 
Participar consciente e deliberadamente do jogo, 
posicionar-se em face das questões. 3 16,7 7 46,7 5 33,3 15 31,3 
Não entrar, não se meter onde não é chamado, não se 
meter em briga que não é sua, manter distância. 9 50,0 2 13,3 4 26,7 15 31,3 
Controlar seu temperamento, ter jogo de cintura (muito 
expansivo, muito disciplinado, muito reservado, muito 
ingênuo). 4 22,2 4 26,7 4 26,7 12 25,0 
Não ter apego a cargo, estar consciente da transitoriedade 
das coisas. 1 5,6 3 20,0 4 26,7 8 16,7 
Colocar o bem da instituição em primeiro lugar. 3 16,7 1 6,7 3 20,0 7 14,6 
Dar opinião quando requisitado, pedir opinião quando 
necessário. 3 16,7 0 0,0 3 20,0 6 12,5 
Dar opinião onde pode contribuir, influenciar. 1 5,6 1 6,7 3 20,0 5 10,4 
Escutar as partes envolvidas e se posicionar. 2 11,1 2 13,3 1 6,7 5 10,4 
Evitar fofoca, "panelinhas". 3 16,7 0 0,0 0 0,0 3 6,3 
Unir-se a todos. 2 11,1 0 0,0 0 0,0 2 4,2 
Ter integridade profissional e moral, fazer um trabalho 
bem feito. 0 0,0 2 13,3 0 0,0 2 4,2 
Não se sentir parte no jogo atualmente e se interessar a 
voltar a atuar nele. 0 0,0 0 0,0 1 6,7 1 2,1 

Fonte: Respostas dos entrevistados. 
Nota: A soma das freqüências pode ser superior a 100%, pois os entrevistados podem ter dado mais de uma resposta ou apontar mais de um 

aspecto relevante na mesma resposta. Quanto às abreviações, FA refere-se a freqüência absoluta e FR, a freqüência relativa. 
 

Vários relatos dos entrevistados acerca dos jogos de poder no interior das IES denotam 

a mobilização de competências comportamental, ética e política e em diversos sentidos. O 

primeiro deles versa sobre a sobrevivência do professor no interior da universidade, em 

termos do próprio vínculo de trabalho: 

Eu sou uma pessoa muito disciplinada, até ao extremo. Então, eu procuro me 
adequar às condições do local onde eu estou trabalhando. [...] A minha máxima é: 
uma pessoa que vai sempre, vai procurar somar, somar ou multiplicar; dividir e 
subtrair jamais (E15-Prof-Eng-UCom). 

Eu como sou uma pessoa assim mais reservada. Eu não entro nos jogos de poder. 
[...] Não sei entrar, não entro, e vejo que eles existem... Jogos de poder me 
incomodam, mas pelo menos espero não ser afetada... Não fui afetada por eles não 
(E16-Profa-Adv-UCom). 

 

Os professores também empenham ações de teor mais adaptativo, visando a sua 

adequação ao modo de operar da IES e dos outros atores sociais que por ela transitam: 

Então, assim, se você colaborar, contribuir com alguma coisa, ótimo. Se não, fica 
no seu canto, que é o melhor (E10-Profa-Eng-UCom). 

Mas a gente tem que entender que isso faz parte do jogo, que a gente tem em 
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todas as instituições e o que a gente tem que fazer nesses momentos é transformar 
isso tudo em energias positivas... (E38-Prof-Eng-UConf). 

 

Outro aspecto referente a atuação dos entrevistados em face dos jogos de poder refere-

se à realização de seu próprio projeto de vida e de como ele é vinculado aos interesses da IES: 

O meu sonho não é estar na [UCom] para ser qualquer coisa que não seja 
professor [...]. Então eu não tenho que ficar participando de jogos de poder... 
(E19-Prof-Adv-UCom). 

Eu acho que eu tenho muito mais coisa para fazer do que ficar perdendo meu 
tempo nessas disputas internas. Então, eu pessoalmente não gosto. Então, eu não 
gosto e não entro nelas. [...] Claro que às vezes você tem uma coisa ou outra que 
precisa ser pensada: “Ah, vai contar uma tal coisa?”, então tem que pensar qual 
vai ser a estratégia que você vai usar para conseguir mostrar para a pessoa que 
isso é positivo ou que não é, qual jogo de interesses... Eu acho que de uma certa 
maneira, faz falta é um projeto coletivo. Isso faz falta (E55-Profa-Psic-UPub). 

 

A manutenção de sua personalidade e de sua integridade psíquica também foi apontada 

em depoimentos como preocupação central no que tange à sua atuação na arena política: 

Eu não consigo manter uma atitude inerte daquelas que o sujeito entra escondido, 
não. Então, eu optei por fazer algo diferente: me uni a todos... (E18-Prof-Adv-
UCom). 

Eu busco muito mais transferir conhecimento, do esforço, do estudo mesmo, da 
competência, né, do que… esses joguinhos de poder, de sedução, né. Isso não faz 
parte da minha personalidade. Eu até invejo muito quem tem esse nariz, né. Mas 
isso é uma característica que eu não tenho. Então, eu não posso colaborar com 
isso (E21-Prof-Adv-UCom). 

Às vezes, é divertido; às vezes, é excitante; às vezes, é terrível. [...] Quando você 
está lutando para a manutenção do seu poder e do poder daquele que te apóia, aí 
é divertido, é excitante. [...] Tem uma hora que é muito, muito, muito desgastante. 
Tem hora que é terrível. Tem hora que a gente sofre muito (E26-Prof-Psic-
UCom). 

Eu sou muito, é... vou dizer a palavra, tranqüilo. [...] Para mim não existe só a 
[UConf]. [...] O jogo de poder é o seguinte: eu trato isso sendo bastante eu. [...] 
(E37-Prof-Eng-UConf). 

 

Transcendendo para a esfera coletiva, os docentes indicaram tentativas de manutenção 

de seus interesses, tanto individuais como coletivos, quando de sua inserção cotidiana no 

jogos de poder, procurando identificar indivíduos e situações que possam se apresentar como 

um diferencial para um posicionamento ímpar. Nesse sentido, as estratégias mencionadas 

pelos professores são variadas e priorizam seus interesses particulares: 

Diante dos outros cursos, nós somos politicamente muito fortes. Então, isso é um 
aprendizado que eu tive aqui, [...] me filiar mais às pessoas de acordo com alguns 
interesses políticos meus e tramar em função deles. Eu acho que a idéia de trama 
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é igual uma malha mesmo... (E25-Prof-Psic-UCom). 

Eu nunca que bato de frente. Agora, também não sou aquela gata mansa que 
aceita tudo. [...] Mas eu não me manifesto confrontando, certo, Eu procuro saber 
o momento ideal, o momento mais adequado. Porque senão eu posso não atingir 
os meus objetivos, né. Eu acho que isso foi uma coisa que eu adquiri com a 
maturidade. [...] É claro que o aliado preferencial é quem detém o poder, quem 
detém o cargo de direção; não é o aluno, não. É a ponta daqui de baixo...  (E29-
Profa-Adv-UConf). 

Eu acho que tem outras coisas que vão acontecendo que às vezes a gente tenta ter 
uma reação um pouco mais organizada, mais coletiva, né.[...] (E40-Profa-Psic-
UConf). 

Eu procuro colocar os meus adversários ou então aquelas pessoas com quem eu 
tenho idéias diferentes, compartilho de idéias diferentes, numa situação de 
desgrudamento. Eu não sou burra. Se eu fosse burra eu não estaria aqui. Pelo 
fato de ser mulher, eu preciso desenvolver ainda estratégias mais sofisticadas, ta. 
Então, é claro que os burros da instituição me interessam, mas já faz algum 
tempo que eles não integram o hall dos focos da minha vida. [...] Então, a 
primeira estratégia que eu adoto é o seguinte: isso aqui não é o fim da minha 
vida, não. Isso aqui é parte da minha vida, tá [...] E, segunda, eu tento levar as 
pessoas nas quais eu convivo numa situação que elas são obrigadas a me dizer 
alguma coisa de fato, dizer o que elas pensam. E se eu percebo que elas estão 
sendo sinceras, eu já memorizo aquilo dali e anoto. Aquela pessoa ali, o meu nível 
com ela vai ser o nível "x". Eu já sei exatamente até onde eu posso ir, né. Mas o 
jogo de poder é uma questão muito complicada, porque eu acredito que é só uma 
integridade, que seria uma integridade profissional, né, de respeito pelo seu 
trabalho e uma integridade como pessoa podem te blindar certas situações... 
(E43-Profa-Adv-UPub). 

 

A manutenção do status quo também foi alvo de comentários dos professores, em 

termos de seu processo de posicionamento em tais jogos: 

Eu não tenho muito problema em relação a isso. Eu acho que eu tenho um jogo de 
cintura bom pra saber a hora de largar, a hora de pegar, a hora de, entendeu? Eu 
já cheguei à conclusão que eu não tenho muito amor a cargo nenhum não, sabe... 
(E30-Prof-Adv-UConf). 

 

Outro aspecto referenciado pelos entrevistados diz respeito à necessidade de estarem 

atentos aos movimentos que se delineiam na arena política e, até mesmo, participar mais 

ativamente: 

Eu já lidei melhor com esses jogos políticos, quando eu estava no colegiado do 
curso [...]. É uma situação que está me inquietando, de ficar afastada desses 
jogos políticos (E33-Profa-Eng-UConf). 

Pra quem estudou Michel Foucault a fundo, isso é fácil [risos] A hora em que as 
pessoas estão indo pra um lugar, você já está dando a volta há muito tempo 
[risos] Eu não uso isso de maneira macabra, não, mas eu sei me defender muito 
bem...[risos] Pra mim, o jogo de poder é algo muito tranqüilo de se lidar. [...] Já 
estou voltando há muito tempo. Não tem erro, não [risos]. Todo mundo devia ler 
Michel Foucault. [...] Ele é produtivo também. Você pode usar o poder pra 
produzir, e não só pra retaliar, né. É isso que se tem costume de fazer (E45-Prof-
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Adv-UPub). 
 

De outro lado, 14,6% dos professores se esquivaram de uma resposta mais explícita, por 

variados motivos, dentre eles por não acharem que tais jogos se inscrevem em sua área de 

atuação na IES:  

Eu acho que a relação é muito tranqüila. [O jogo político] Não chegou ao meu 
nível. Eu acho que eu estou muito lá em baixo para chegar lá nas searas do poder, 
professor novo... (E20-Prof-Adv-UCom). 

Eu não estou sabendo e acredito que muitos outros professores estão na minha 
situação. Como professores aulistas, eles não têm essa informação... (E33-Profa-
Eng-UConf). 

 

Outro motivo de um posicionamento menos incisivo por parte do docente refere-se ao 

fato de ele não ter determinadas aspirações em termos de carreira — mais especificamente, de 

exercer funções gerenciais na universidade:  

Eu não tenho esse interesse. Eu não quero ser mais do que professora [...]. É óbvio 
que às vezes a gente apóia. Eu apóio mais um determinado grupo do que outro, né. 
Mas, como eu não tenho [...] interesse em conquistar um cargo político, eu fico 
muito pouco envolvida, às vezes, em política, enfim... (E22-Profa-Psic-UCom). 

 

Ressaltem-se, ainda, comentários que denotam o foco que o professor mantém em sua 

atuação no interior da IES, percebendo suas atividades como elas próprias fontes de poder 

quando execidas de maneira consistente e produtiva, propiciando reconhecimento social:  

Hoje, o poder está nas mãos de quem está desenvolvendo as coisas, em quem está, 
né, conseguindo seus laboratórios, seus desenvolvimentos, quer dizer, muito mais 
profissionais. Você está até começando até ter um respeito maior por isso aqui 
dentro da universidade. E aí fica uma coisa muito tranqüila, né, quer dizer, na 
realidade, o poder é de quem realmente está trabalhando. Então, é uma coisa que, 
se você não tem esse poder, pelo menos você olha para ele e fala assim: 
[impublicável] este cara merece! (E36-Prof-Eng-UConf). 

 

Convém ressaltar que as respostas da maioria dos entrevistados conferiram um sentido 

negativo ou maléfico aos jogos de poder no interior das IES e que nem sempre eles foram 

percebidos como algo inerente às estruturas sociais ou, mesmo, a qualquer organização. 

Como as relações de poder são um aspecto central no processo de profissionalização, essa 

percepção pode ser prejudicial, pois não há como fortalecer uma profissão sem que o jogo 

político seja levado em (alta) consideração. Do ponto de vista da gestão da competência 

profissional, o aspecto político também é essencial, pois o outro só percebe o profissional 

como tal na medida em que ele domina expertises e as manipula de uma maneira singular e, 
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portanto,  legitimada socialmente. 

Como ambos os processos não acontecem de maneira descontextualizada, foi 

perguntado aos professores que alianças são necessárias ao desempenho de suas atividades. 

As respostas dos entrevistados foram organizadas na Tabela 23, em termos da concepção de 

tais alianças e de com quem elas se efetivam. 

 

Tabela 23 – Alianças necessárias à efetividade das atividades acadêmicas, segundo os 
entrevistados 
 
Respostas dos docentes UCom UPub UConf Total 
 FA FR FA FR FA FR FA FR 
Não se trata de alianças, mas de fazer um trabalho bem 
feito, pelo qual o indivíduo possa ser reconhecido. 1 5,6 1 6,7 3 20,0 5 10,4 
Não faz aliança política com ninguém. 3 16,7 0 0,0 1 6,7 4 8,3 
Faz alianças em momentos nos quais é exigido algum 
posicionamento formal, como votações, eleições. 1 5,6 0 0,0 1 6,7 2 4,2 
Não se trata de alianças, mas de cooperar e discutir os 
processos no interior da universidade. 0 0,0 0 0,0 1 6,7 1 2,1 
Não se trata de alianças, e sim de parceiras. 0 0,0 1 6,7 0 0,0 1 2,1 
Deve prevalecer o bem da instituição e das pessoas nela 
envolvidas (a universidade não tem dono, rotatividade 
nos carogs diretivos). 1 5,6 0 0,0 0 0,0 1 2,1 
Faz alianças:                 

Com os superiores. 10 55,6 1 6,7 9 60,0 20 41,7 
Com os colegas. 7 38,9 4 26,7 7 46,7 18 37,5 
Com alunos. 5 27,8 3 20,0 5 33,3 13 27,1 
Com pessoal de apoio. 4 22,2 0 0,0 3 20,0 7 14,6 
Com aqueles com compartilham interesses 
semelhantes. 0 0,0 7 46,7 0 0,0 7 14,6 
Com todos. 1 5,6 1 6,7 1 6,7 3 6,3 
Consigo mesmo. 1 5,6 2 13,3 0 0,0 3 6,3 
Não explicitou. 0 0,0 2 13,3 0 0,0 2 4,2 

Fonte: Respostas dos entrevistados. 
Nota: A soma das freqüências pode ser superior a 100%, pois os entrevistados podem ter dado mais de uma resposta ou apontar mais de um 

aspecto relevante na mesma resposta. Quanto às abreviações, FA refere-se a freqüência absoluta e FR, a freqüência relativa. 

  

Segundo as respostas dos entrevistados, tais alianças são buscadas com vários objetivos. 

Em primeiro lugar, ressalte-se sua importância em termos de favorecer um clima de trabalho 

adequado e estimulante para todos: 

Os professores têm que estar motivados. Professor sem motivação é uma 
[impublicável] dentro de sala de aula (E13-Prof-Eng-UCom). 

Eu sou lixo aqui. Eu estou entre os de cima e os debaixo, né, que é o aluno e a 
administração superior. Eu estou no sanduíche. Por isso que é a posição pior. Na 
verdade, eu não sei se é a pior, não... Imagina o estresse que deve sofrer um 
reitor. Paulera, paulera demais (E37-Prof-Eng-UConf). 

 

Outro objetivo da manutenção de alianças refere-se a proteger interesses pessoais, até 

mesmo o próprio vínculo empregatício, decorrendo daí a forma como gerencia determinados 
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relacionamentos com alguns dos atores sociais no interior da IES: 

Então, eu optei por fazer algo diferente: me uni a todos: [...] alunos, professores, 
diretores, outros funcionários. Acho que você tendo uma inteligência emocional, o 
famoso “jogo de cintura”. Algumas pessoas me consideram muito político... (E18-
Prof-Av-UCom). 

Eu acho que a gente tem que estar sempre fazendo alianças, né, [...]  com a 
administração superior, com os colegas, com a secretária, com tudo, com os 
alunos. A gente não vive sem alianças, né. Mesmo no escritório, na advocacia, 
tem que fazer alianças com os juízes, com o pessoal das secretarias, né, 
principalmente com o cliente. Enfim, com os colegas, né. Isso tudo facilita a vida. 
É muito mais fácil viver bem com os outros, né... (E30-Prof-Adv-UConf). 

No caso do corpo docente, o que eu penso é o seguinte: seja o melhor que você 
puder dentro de sala e não crie problemas com a administração da escola (E19-
Prof-Adv-UCom). 

 

Por fim, outro objetivo recursivo nas respostas dos entrevistados quanto à realização de 

alianças com outros sujeitos da IES relaciona-se a proteger interesses e viabilizar projetos 

coletivos, que no caso dos docentes da UPub, pode implicar movimentos políticos variados, 

dependendo de quem comumgue de tais interesses: 

Nós somos muito fortes. Então, o grupo que eu tenho mais articulação política é 
com esse grupo [colegas e coordenadores]. Nós somos muito cúmplices. Um segura 
a onda do outro... (E25-Prof-Psic-UCom). 

Nossa! Você precisa de ter alianças, alianças fantásticas, com quem define as 
diretrizes da instituição. [...] Como nós somos transitórios, [...] nós queremos 
sobreviver aqui porque é um lugar especial para se trabalhar e um lugar que se 
paga bem, né. E tendo em vista isso, nós não gostaríamos de perder essa chance 
(E27-Prof-Psic-UCom). 

As alianças que comunguem dos mesmos sentimentos e valores que eu tenho, 
essas são necessárias, entendeu. É claro que existem alianças institucionais [...]. 
Eu sei que eu tenho que criar uma rede de cooperação pra que eu garanta a 
minha paz de espírito pra trabalhar. [...] Eu não sou uma pessoa de me isolar. 
Tem profissionais aqui dentro que se isolaram, que simplesmente cansaram, e 
pode até ser que eu me canse também. Mas se isso acontecer, eu não vou ficar 
aqui, eu vou partir pra outra coisa entende? (E43-Profa-Adv-UPub). 

Então, você tem que ter grupos de afinidades que se façam ouvir, que mostre que 
nós não somos tão distantes assim do pessoal das Ciências Biológicas, das 
Ciências Humanas, da Letras e etc. [...] Há aqui dentro quem queira fazer 
pesquisa, quem queira produzir conhecimento, quem queira fazer ensino e 
extensão com qualidade (E45-Prof-Adv-UPub). 

 

Note-se que projetos coletivos nem sempre se traduzem em projetos profissionais, como 

frisou Coelho (1999): apesar de ambos implicarem a formação e o desenvolvimento de 

competências específicas que transcendem as competências cognitivas diretamente 

relacionadas ao objeto de trabalho do profissional, abraçando as especificidades do ambiente 
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e do contexto de trabalho. Isto é, as competências funcionais e também as relacionais — ou 

seja, comportamental, ética e política. Convém ressaltar que seu impacto negativo no 

profissionalismo é marcante, pois a defesa de interesses de grupos no interior dos 

departamentos e faculdades enfraquece a coletividade. Nesse sentido, outros professores 

salientaram que não se trata de alianças, mas de fazer um trabalho pelo qual seja reconhecido, 

mais uma vez, individualmente. 

Se eles me conhecem, sabem que eu faço um bom trabalho, eles vão me indicar 
[...]. Eles já sabem [...]. Não sei se é aliança, porque aliança me dá uma idéia 
tipo assim: eu tenho que ser sua amiga para eu poder conseguir as coisas. E eu 
não vejo por esse lado, essa coisa meio network, seus amigos viram sua network... 
(E41-Profa-Psic-UConf). 

Eu acho que você tem que ter o limite para não se promiscuir, de não se 
prostituir, digamos assim. [...] Eu estou vivendo na faculdade. Se eu tiver a 
sensação de que eu estou vindo aqui para me vender, eu não vou olhar no espelho 
de noite (E46-Prof-Adv-UPub). 

 

Assim sendo, os jogos políticos findam por exigir dos profissionais a mobilização de 

competências de toda ordem, já que nos embates em que se vêem envolvidos, argumentos de 

várias naturezas e comportamentos diversos são necessários à manutenção de seu status quo 

na IES. Convém ressaltar que a competência política parece ter papel de destaque nesses 

momentos, pois é esta que pauta o arranjo das demais numa equação suficientemente eficiente 

para o atingimento dos objetivos do professor ou do grupo a que ele se vinculou. Ressalte-se 

ainda que o esquivamento de uma resposta objetiva indica a dificuldade de lidar com o 

assunto, denotando que esta competência, assim como as demais, deve ser continuamente 

repensada e aprimorada: 

Aqui a gente não tem nem adversário nem aliado. Acho que a questão política hoje, 
estou falando de hoje, né, aqui está muito exteriorizada, está muito light... já foi 
muito acirrada... (E22-Profa-Psic-UCom). 

Na minha carreira nesses longos anos, eu ainda não precisei de fazer nenhum tipo 
de aliança, [risos] que me filiasse a nenhum grupo político… Eu conheço como que 
funciona dentro da [UPub], por exemplo, e eu sei que isso existe. Aqui mesmo na 
[UConf] também, eu não precisei me associar a nenhum grupo de pessoas para que 
eu tivesse a posição que eu tenho, que eu considero fruto do meu trabalho  (E35-
Profa-Eng-UConf). 

  

Dentre os docentes que encaram o jogo político como um problema, e não como algo 

inerente à estrutura organizacional e às próprias relações interpessoais, salientam-se os 

seguintes comentários: 
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Eu acho que aliança que eu tenho que fazer é comigo mesma [...]. Eu não tenho 
esse problema aqui dentro e nem em lugar nenhum, felizmente (E10-Profa-Eng-
UCom).  

Olha, infelizmente eu sei que elas existem... (E35-Profa-UConf). 
 

Diante das questões políticas, foi pedido aos entrevistados que relatassem uma situação 

ocorrida no contexto acadêmico que exigiu flexibilidade do professor para atuar e o modo 

como ele, efetivamente, agiu diante da problemática. A partir dos relatos expostos pelos 

docentes e de como eles se posicionaram diante das demandas, listaram-se as competências 

profissionais mais evidentes, denotando, mais uma vez, a riqueza, a dureza e a complexidade 

do ensino superior em termos de exigências de trabalho. Note-se que 64,6% das respostas dos 

entrevistados indicaram situações delicadas com alunos; 35,4%, com colegas; 8,3%, com 

superiores; 2,1%, com o pessoal de apoio; e 2,1%, afirmaram não se lembrar de nenhuma 

situação dessa natureza, conforme sistematização  presente na Tabela 24: 
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Tabela 24 – Situações-limite enfrentadas pelos entrevistados 
 
Respostas dos docentes Comp UCom UPub UConf Total 
  FA FR FA FR FA FR FA FR 
Com alunos  -  14 77,8 6 40,0 11 73,3 31 64,6 

Sendo desrespeitosos com o professor e/ou colegas. 
Comp, 
Ética, Pol 6 33,3 5 33,3 6 40,0 17 35,4 

Relutando no estabelecimento e no cumprimento do 
"contrato psicológico" da disciplina  (atividades 
propostas, abaixo-assinados). Ética, Pol 5 27,8 0 0,0 6 40,0 11 22,9 
Por serem psicóticos (ameaça de suicídio, maldade, 
violência, perseguição, agressividade). Comp 3 16,7 2 13,3 4 26,7 9 18,8 
Intimidando ou tentando intimidar fisicamente o 
professor. 

Comp, 
Étcia, Pol 2 11,1 0 0,0 1 6,7 3 6,3 

Comparecendo às aulas sem condições de assistir a 
elas (por estarem alcoolizados ou drogados, por terem 
problemas psicológicos). Comp 1 5,6 1 6,7 1 6,7 3 6,3 

Questionando a ausência de infra-estrutura da IES, as 
decisões tomadas na IES. 

Comp, 
Func, Ética, 
Pol 1 5,6 0 0,0 1 6,7 2 4,2 

Por terem problemas psicológicos ou pessoais e 
pedirem opinião do professor. Comp 1 5,6 0 0,0 1 6,7 2 4,2 
Em virtude da presença de alunos portadores de 
necessidades especiais para as quais o professor nunca 
foi treinado. Comp, Func 1 5,6 0 0,0 0 0,0 1 2,1 
Tentando subornar o professor. Comp, Ética 1 5,6 0 0,0 0 0,0 1 2,1 
Sendo acionado na justiça para revisão de nota de 
prova. Ética, Pol 1 5,6 0 0,0 0 0,0 1 2,1 
Com colegas  -  4 22,2 11 73,3 2 13,3 17 35,4 
Vivendo o jogo de poder, sob um fogo cruzado entre 
colegas. 

Comp, 
Ética, Pol 1 5,6 11 73,3 0 0,0 12 25,0 

Sendo mal-educados, indelicados, desconfiados. Comp, Pol 1 5,6 5 33,3 1 6,7 7 14,6 
Na montagem da grade de horários, da reestruturação 
do curso. Func, Comp 2 11,1 2 13,3 0 0,0 4 8,3 

Infra-estrutura deficiente ou desorganização na 
alocação de espaços. 

Func, 
Comp, 
Ética, Pol 1 5,6 1 6,7 0 0,0 2 4,2 

Na montagem de chapas para eleições. 
Comp, 
Étcia, Pol 0 0,0 0 0,0 1 6,7 1 2,1 

Com superiores  -  2 11,1 0 0,0 2 13,3 4 8,3 
Por não receber apoio em situações críticas com 
alunos. 

Comp, 
Ética, Pol 1 5,6 0 0,0 1 6,7 2 4,2 

Por não receber apoio em situações críticas com 
colega. 

Comp, 
Ética, Pol 1 5,6 0 0,0 0 0,0 1 2,1 

Recebendo uma "missão impossível" para resolver no  
MEC. 

Func, 
Comp, Ética 0 0,0 0 0,0 1 6,7 1 2,1 

Vivendo um processo de demissão. Comp, Ética 0 0,0 0 0,0 1 6,7 1 2,1 
Com pessoal de apoio  -  0 0,0 1 6,7 0 0,0 1 2,1 
Por não cumprirem suas obrigações. Func, Pol 0 0,0 1 6,7 0 0,0 1 2,1 
Não se lembra  -  0 0,0 0 0,0 1 6,7 1 2,1 

Fonte: Respostas dos entrevistados. 
Nota: A soma das freqüências pode ser superior a 100%, pois os entrevistados podem ter dado mais de uma resposta ou apontar mais de um 

aspecto relevante na mesma resposta. Quanto às abreviações, FA refere-se a freqüência absoluta e FR, a freqüência relativa. 

 

As situações constrangedoras mais freqüentes dizem respeito ao relacionamento com 

alunos, gerando sentimentos diferenciados: alguns negativos, como medo e aflição, e outros 

de cunho positivo, como a sensação de ter sido perspicaz ao solucionar o problema, de não 

estar sozinho e poder contar com o apoio dos superiores, dentre outros: 
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Essa foi, assim, a única vez que eu tive um certo medo. Vamos falar assim: “Nossa! 
Eu vou apanhar” (E10-Profa-Eng-UCom). 

Eu acho que se acontecesse alguma coisa hoje, eu acho que eu atuaria. Iria lá, 
chamaria atenção dos alunos, sabe. Mas eu fiquei com muito medo daqueles 
alunos. [...] É uma violência... (E33-Profa-Eng-UConf). 

Fiquei com medo. É complicado. porque são muitas as demandas. Nem todas você 
pode. Não é porque você não queira; é porque você não pode atender a todas, né. 
Então, é muito complicado (E40-Profa-Psic-UConf). 

Eu pensei comigo: “Se der errado, eu estou frita” (E16-Profa-Adv-UCom).  

O pessoal não queria nem que eu voltasse para a sala. [...] E eu lembro direitinho 
de um cinismo, né, “Eu sei pegar vocês...”. Aí eu voltei a dar aula. [...] E o 
pessoal adorou. [...] Eu não sei se eu tenho mais essa capacidade, não. Eu já 
duvido dessa capacidade. [...] Mas foi legal. Isso também me fez sentir, sabe, 
assim com um manejo de classe. Muito bom (E25-Prof-Psic-UCom). 

Nós conseguimos contornar. [...] Eles [os alunos] sabiam que [a atividade] 
estava no plano pedagógico. Então, teve o apoio da coordenação. Isto é essencial 
(E31-Prof-Adv-UConf). 

 

Muitas das vezes, o desgaste do professor é tamanho que ele chegou a pensar em 

desistir da profissão (burnout), conforme depoimento que se segue: 

Ah, eu tive uma situação horrível na [UConf]. Cheguei à beira desistir da vida de 
professor. Foi horrível. Teve um semestre que eu não estava muito bem, e óbvio 
que isso reflete na sala de aula. E eu dei o azar de receber [...] uma turma 
complicadíssima. Já tinha dado problema com vários professores. [...] Então, foi 
a pior experiência minha como professor (E32-Prof-Adv-UConf). 

 

No entanto, 31,3% dos professores enfatizaram ter conseguido contornar a situação e, 

ainda, promover aprendizagem em alguma instância no aluno, como 8,3% deles puderam 

confirmar posteriormente.  

As situações delicadas com colegas também ocorreram com 35,4% dos  docentes 

entrevistados. As razões apontadas foram diversas, a maioria relacionada aos jogos políticos, 

percebidos como desgastantes tanto no nível individual como no coletivo e no institucional: 

Ah, por exemplo nessa questão das eleições, né, é um exemplo, né, de jogo de 
cintura mesmo, de saber escolher uma chapa, de saber formar uma chapa, né. [...] 
Eu acho que a coisa começa a ir mal quando você tem duas, três, chapas 
disputando o poder. Tem gente que vê isso com bons olhos. Eu vejo isso com 
péssimos olhos. É sinal de que o grupo está desunido. É  sinal de que tem um 
querendo comer os olhos do outro, né, querendo furar os olhos do outro. Isso é 
péssimo. Eu não vejo isso como “Ah não, isso é um debate de idéias”. Debate de 
idéia, nada. Isso é luta pelo poder que quem sai derrotada é a própria instituição 
(E30-Prof-Adv-UConf). 

 

Outras situações mencionadas referem-se ao fechamento de grade de horários, pois 
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quando ocorrem diminuições de carga horária algum colega sai perdendo, e conversar sobre 

isso é sempre desgastante. 

Situações complicadas com superiores nas IES particulares foram também relatadas por 

dois entrevistados que se viram em situações constrangedoras em função de relacionamentos 

ou avaliações de alunos, pondo em risco sua permanência na IES ou, pelo menos, sua 

permanência na disciplina que lecionavam. Mantendo uma postura considerada ética, um 

deles conseguiu contornar a situação e permanecer na universidade. Outro preferiru pedir 

demissão da IES onde trabalhava na época do acontecido. 

Houve ainda um relato no sentido da permanente tensão a que o professor está sujeito: 

Do momento que você entra aqui até o momento que você vai embora para a casa, 
é necessário isso [flexibilidade, “jogo de cintura”] (E27-Prof-Psic-UCom). 

 

Outro professor  realçou a necessidade de uma “assistência psicológica” no sentido de 

capacitá-lo a lidar e até mesmo resolver tais demandas: 

Às vezes, eu acho que a gente tinha que ter uma ajuda, uma orientação psicológica 
(E10-Profa-Eng-UCom). 

 

Dessa forma, foi possível constatar competências profissionais mobilizadas nessas 

“situações-limite”, principalmente as de ordem comportamental, ética e política. Todas essas 

experiências contribuem para o desenvolvimento do professor, compreendendo que seu 

trabalho não é somente repassar um determinado conteúdo, mas se circunscreve num escopo 

mais amplo. Para dar conta dessa realidade, os docentes vêem a necessidade de aprender e de 

se desenvolver continuamente, não apenas no que diz respeito a conteúdos técnicos — ou 

seja, no que tange a competência cognitiva —, mas também nas outras esferas das outras 

competências.    

Quanto às atividades acadêmicas em si, perguntou-se aos entrevistados qual delas era 

mais prazerosa. As respostas gravitaram em torno da docência para 64,6% deles. A pesquisa é 

uma atividade também muito considerada na UPub e na UConf. Já a orientação de alunos foi 

mais mencionada na UCom. Quanto às atividades administrativas e burocráticas, estas foram 

mencionadas apenas por dois professores na UConf. Já as atividades voltadas para extensão 

universitária foram as menos escolhidas: apenas um professor da UPub a mencionou como 

sua preferida. Dois docentes da UPub percebem sua atuação como indissociável e permeada 

por curiosidade. As justificativas para escolha estão organizadas na Tabela 25. 
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Tabela 25 – Atividades acadêmicas mais prazerosas, segundo os entrevistados 
 
Respostas dos docentes UCom UPub UConf Total 
 FA FR FA FR FA FR FA FR 
Docência 13 72,2 10 66,7 8 53,3 31 64,6 

Satisfação pessoal (satisfação, prazer, gosto, vaidade, 
"palco"...). 2 11,1 7 46,7 6 40,0 15 31,3 
Interação com os alunos, com o conhecimento 
(insight's). 4 22,2 6 40,0 3 20,0 13 27,1 
O retorno, o reconhecimento imediato. 3 16,7 4 26,7 3 20,0 10 20,8 
Ter algo a passar, contribuir com a formação do aluno. 1 5,6 4 26,7 3 20,0 8 16,7 
A principal de suas atividades. 3 16,7 3 20,0 1 6,7 7 14,6 
Um momento no qual outras demandas são esquecidas . 2 11,1 2 13,3 1 6,7 5 10,4 
Doação completa. 1 5,6 1 6,7 1 6,7 3 6,3 

Pesquisa 1 5,6 5 33,3 4 26,7 10 20,8 
Escrever. 1 5,6 2 13,3 1 6,7 4 8,3 
Envolve auto-desenvolvimento, auto-transfomação, 
criatividade, dá vasão à curiosidade.  0 0,0 1 6,7 2 13,3 3 6,3 
Ler e estudar. 0 0,0 0 0,0 1 6,7 1 2,1 

Orientação de alunos 4 22,2 1 6,7 1 6,7 6 12,5 
Possibilidade de aprofundamento nas questões tratadas. 3 16,7 1 6,7 1 6,7 5 10,4 
Proximidade com o aluno. 3 16,7 0 0,0 1 6,7 4 8,3 
Supervisão clínica. 2 11,1 0 0,0 0 0,0 2 4,2 
Aprendizagem "recíproca". 1 5,6 0 0,0 0 0,0 1 2,1 

Administrativas / burocráticas 0 0,0 0 0,0 2 13,3 2 4,2 
Gosto pela adiministração. 0 0,0 0 0,0 2 13,3 2 4,2 

Extensão 0 0,0 1 6,7 0 0,0 1 2,1 
Projeto que funciona bem e enxuto. 0 0,0 1 6,7 0 0,0 1 2,1 

Todas 0 0,0 2 13,3 0 0,0 2 4,2 
É indissociável: ensino-pesquisa-extensão. 0 0,0 1 6,7 0 0,0 1 2,1 
Todas envolvem curiosidade. 0 0,0 1 6,7 0 0,0 1 2,1 

Fonte: Respostas dos entrevistados. 
Nota: A soma das freqüências pode ser superior a 100%, pois os entrevistados podem ter dado mais de uma resposta ou apontar mais de um 

aspecto relevante na mesma resposta. Quanto às abreviações, FA refere-se a freqüência absoluta e FR, a freqüência relativa. 

 

Assim, o espaço da sala de aula é o preferido dos professores entrevistados, pois 

configura-se como uma “doação completa”, um momento no qual outras demandas são 

esquecidas, a principal de suas atividades, aquela que lhe proporciona um retorno imediato.   

É lecionar. O retorno é imediato (E18-Prof-Adv-UCom). 

É bom ver os olhinhos brilhando com as novidades que você traz (E20-Prof-Adv-
UCom). 

Dar aula [risos]. Eu gosto de dar aula, porque eu acho que é atividade mesmo de 
professor. A matéria, a atividade do professor, é dar aula e fazer pesquisa. Acho 
que são essas duas coisas que eu mais gosto (E24-Profa-Psic-UCom). 

Por ter esse retorno. O elogio do aluno, depois. Mas é porque, principalmente 
porque eu percebo que, quando eu construo uma seqüência de pensamento, e com 
isso eu vou descobrindo coisas que na hora de estar preparando uma aula não 
tinha antenado, mas na hora de verbalizar, o insight vem. Então, esse exercício é 
o mesmo exercício da terapia, da verbalização... (E29-Profa-Adv-UConf). 

 

Somando-se aos motivos anteriores, percebe-se que essa função satisfaz outras 

necessidades dos professores, no sentido de sua auto-estima e realização, inscrevendo-se, 
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nesse contexto, o envolvimento das competências cognitivas, funcionais, comportamentais e 

políticas. 

Eu adoro uma aula bem dada (E17-Profa-Adv-UCom). 

A aula. Porque o meu lado, este jeito histérico de ser, adoro assim, sabe. Fazer 
um teatro, um show, é uma histeria isso em mim, sabe, que eu adoro ser histérico, 
[...] e conto piadas, e xingo alunos, e chamo eles de burro. Eles adoram. Outros 
acham ruim [...]. Aos vinte e poucos anos, sabe, eles não podem falar nada, né… 
(E27-Prof-Psic-UCom). 

Talvez é a vaidade, a cena, o teatro... que eu não tenho vocação para ser a atriz 
do teatro, mas eu estou no centro de um palco. Agora, vou contar os pecadinhos.. 
[risos] (E29-Profa-Adv-UConf). 

 

A pesquisa, por sua vez, promove desenvolvimento dos envolvidos, concretizando 

como uma forma de manutenção de competências de todas as ordens: cognitiva, pois diz de 

alargamento e aprofundamento do conhecimento técnico e de maneiras de lidar com ele; 

funcional, já que as formas de envolvimento são normalmente institucionalizadas, e seus 

resultados, em termos de publicações, geram impactos positivos para a IES; comportamental, 

em virtude do desenvolvimento de relações com outras pessoas em um contexto permeado 

por exigências diferenciadas; ética, pois trata de valores e interesses individuais e grupais 

sobre determinadas temáticas; e políticas, pois, tanto do ponto de vista do processo em si 

como dos seus resultados, guardam conseqüências nas relações de poder no interior da IES. 

Porque você se desenvolve realmente e vê o crescimento. Você consegue realmente 
enxergar a evolução do aluno mesmo na iniciação científica (E34-Profa-Eng-
UConf). 

 

Acerca da orientação de alunos, esta é uma atividade que demanda tempo, normalmente 

implicando a percepção da evolução do aluno ao longo de um certo período, além de um 

envolvimento pessoal mais profundo, espelhando competências cognitivas, comportamentais 

e éticas:  

Eu acho que essa marca de formação na supervisão é muito mais forte (E23-Profa-
Psic-UCom). 

 

Quanto às atividades administrativas e burocráticas, apenas dois docentes da UConf 

afirmaram ser sua função preferida, atentanto-se para as competências funcionais e políticas, 

diretamente vinculadas: 

Mas eu gosto muito. Está sendo muito interessante. Eu sempre gostei muito desta 
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questão da administração. Gosto e penso, às vezes, que se você perguntasse, com 
toda sinceridade, se largaria pra ficar por exemplo só administrando, ou alguma 
coisa ligado a isso, você sabe, eu acho que eu até toparia. Eu gosto de todo este 
processo, tudo que envolve ali, mas porque foi uma coisa muito natural.. (E31-Prof-
Adv-UConf). 

Eu não sei e acho que não deveria responder no sentido de que a profissão 
professor exige se ter todas as atividades, não administrativas. Mas a de pesquisa, 
a de graduação, de extensão eu acho que elas são necessárias. Eu acho se 
complementam dentro da profissão. [...] Mas elas são atividades necessárias, eu 
creio. Eu acho que se complementam. O professor tem que ser um pouco até tão 
versátil. Mas ter essa habilidade não sei se eu tenho, mas a gente tem que ter. [...] A 
mais fácil para mim é a administrativa. Eu gosto de administrar (E35-Profa-Eng-
UConf). 

 

A questão da complementaridade das atividades no trabalho acadêmico no ensino 

superior fica ainda mais clara no depoimento que se segue: 

E difícil dissociar. Eu não consigo enxergar uma coisa sem a outra. Eu não poderia 
falar só de ensino, eu não poderia falar só de pesquisa, eu não poderia falar só de 
extensão. As três são indissociáveis, como está na constituição. Se eu tenho uma 
atividade em sala de aula que não tenha respaldo na pesquisa, ela vai virar sucata 
em pouco tempo. Se eu tenho uma atividade de pesquisa que ela não tenha o 
arejamento da sala de aula, ela vai virar sucata. Se isso não se implementa na 
realidade, vai ficar inútil. Então, é impossível desassociar. Eu não consigo 
conceber a atividade de professor sem esses três pilares (E45-Prof-Adv-UPub). 

 

Tais justificativas evidenciam a proficiência dos entrevistados em termos de  

habilidades necessárias à execução das diversas atividades cujos resultados validam suas 

competências profissionais. Por outro lado, quando perguntados sobre as atividades que 

consideram menos prazerosas, aquelas relacionadas à docência e às atividades administrativas 

e burocráticas vieram à tona, como mostra a Tabela 26. 
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Tabela 26 – Atividades acadêmicas menos prazerosas, segundo os entrevistados 
 
Respostas dos docentes UCom UPub UConf Total 
 FA FR FA FR FA FR FA FR 
Docência 12 66,7 2 13,3 6 40,0 20 41,7 

Elaborar ou corrigir prova. 8 44,4 1 6,7 5 33,3 14 29,2 
Dar nota. 2 11,1 0 0,0 2 13,3 4 8,3 
Lidar com os alunos desinteressados, mal-educados, 
descomprometidos. 2 11,1 1 6,7 1 6,7 4 8,3 
Aplicar ou "tomar conta" de prova . 4 22,2 0 0,0 0 0,0 4 8,3 
Baixa performance em sala de aula, não atingir a todos. 1 5,6 1 6,7 0 0,0 2 4,2 
Fazer chamada. 1 5,6 0 0,0 0 0,0 1 2,1 
Chamar atenção de alunos. 1 5,6 0 0,0 0 0,0 1 2,1 
Desgaste físico e cognitivo. 0 0,0 1 6,7 0 0,0 1 2,1 

Administrativas / burocráticas 4 22,2 8 53,3 8 53,3 20 41,7 
Burocracias, "burrocracias", reuniões. 1 5,6 7 46,7 4 26,7 12 25,0 
Atualizar diário, preencher formulários. 4 22,2 5 33,3 1 6,7 10 20,8 
Função gerencial, organizar, empreender. 1 5,6 2 13,3 2 13,3 5 10,4 
Resolver problemas criados por outros. 0 0,0 1 6,7 1 6,7 2 4,2 

Extensão 0 0,0 1 6,7 0 0,0 1 2,1 
Contato com empresas, desenvolvimento de material ou 
produto. 0 0,0 1 6,7 0 0,0 1 2,1 

Orientação de alunos 1 5,6 0 0,0 0 0,0 1 2,1 
Supervisão na clínica exige muito sobre algo que o 
professor tem pouco controle. 1 5,6 0 0,0 0 0,0 1 2,1 
Orientar alunos fracos, sem iniciativa. 0 0,0 1 6,7 0 0,0 1 2,1 

Pesquisa 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 
Nenhuma em especial 1 5,6 0 0,0 1 6,7 2 4,2 

Disputas por poder, os jogos políticos. 0 0,0 2 13,3 1 6,7 3 6,3 
Qualquer coisa que leve ao sofrimento, individual ou 
coletivo. 0 0,0 0 0,0 1 6,7 1 2,1 
Exposição na mídia. 0 0,0 1 6,7 0 0,0 1 2,1 

Fonte: Respostas dos entrevistados. 
Nota: A soma das freqüências pode ser superior a 100%, pois os entrevistados podem ter dado mais de uma resposta ou apontar mais de um 

aspecto relevante na mesma resposta. Quanto às abreviações, FA refere-se a freqüência absoluta e FR, a freqüência relativa. 

 

Assim, dentre as atividades tidas como desgastantes e enfadonhas, e não 

necessariamente as que eles (os entrevistados) são menos competentes, podem-se citar: 

elaborar, corrigir, aplicar ou “tomar conta” de prova, corrigir prova, dar nota e dar nota baixa, 

ter que lidar com alunos desinteressados, mal-educados ou descomprometidos, chamar sua 

atenção, ter uma performance considerada baixa em sala de aula etc. 

Uma aula mal dada é uma aula quando você tá cansada, você tá de saco cheio 
porque aconteceu uma coisa e tem que abstrair, a matéria não é interessante, a 
matéria é curricular e você tem que dar. Você não tem ânimo, os alunos menos 
ainda pra aprender, e eles estão dispersos, ou eles estão agressivos, ou eles estão 
agitados... É o caos.  E eles não estão participando, eles estão quietos demais. Isso 
é uma aula mal dada. Mas, geralmente, quando o assunto é interessante, eu me 
divirto por mim mesma. [...] É, às vezes, consigo [chegar nos alunos], né. A gente 
não faz milagre também, mas eu acho que quando o assunto não é bom e você está 
cansado, Nossa Senhora, a aula é muito ruim, é a pior coisa que tem na face da 
Terra (E17-Profa-Adv-UCom). 

As provas, corrigir provas... avaliar aluno é um inferno. [Risos] Eu odeio corrigir 
provas. Então, eu uso um sistema que é o seguinte: eu não levanto da cadeira 
enquanto eu não corrigir um monte de dez provas, porque me dá uma angústia, 
uma falta de ar tão grande... [...] quando a prova está boa, é ótimo, você corrige 
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quatro folhas escritas rapidinho. O problema é que nós encontramos alunos que 
têm uma redação sofrível, uma letra horrorosa... você tem que ler uma vez, duas 
vezes a mesma prova... e depois aquele problema: “Nossa! Eu comecei a corrigir e 
parece que eu fui mais dura com esses primeiros alunos e agora eu estou vendo 
uma prova que está muito melhor do que aquela. Então, não tenho que reavaliar 
nota?” Então, eu acho uma responsabilidade... acho cansativo demais. O nível de 
concentração... Então, me dá angústia, me dá vontade de pular janela (E29-Profa-
Adv-UConf). 

 

Dessa maneira, o espaço da sala de aula parece ser ambíguo: é nele que os docentes se 

sentem mais satisfeitos, principalmente quando a atenção está centrada no professor, mas 

também é neste local que os maiores desgastes acontecem.  

Onde eu sou chamada numa elaboração maior, e a coisa mais delicada é na 
supervisão. A pesquisa é gostoso, né... A sala de aula dá mais pepino. Então, ela é 
mais cansativa, mas eu acho que eu também gosto (E23-Profa-Psic-UCom). 

Tem gente que fala que professor tem que ficar plantando bananeira em sala de 
aula pra chamar à atenção dos alunos. Professor tem que ser showman, né. [...] 
Quando o aluno está interessado, ótimo, mas quando ele não está interessado, ele 
não vai fazer, né. [...] E esses métodos modernos, eles são muito bonitinhos pra 
uma turma de dez alunos, dez, quinze alunos, ótimo, maravilhoso, mas quando 
você tem cinqüenta, com setenta, setenta alunos em sala de aula, eu não tenho 
como monitorar pesquisa que cada um faz durante o semestre, não é isso? (E30-
Prof-Adv-UConf). 

 

As atividades administrativas e burocráticas também foram alvo de comentários mais 

incisivos, implicando a necessidade de se rever suas competências comportamentais, éticas e 

políticas:   

Da parte burocrática. [...] É horrível, horrível, eu acho que é a pior parte, porque é 
uma parte que você não cria nada. Você só está fazendo, está passando a 
freqüência, né. É uma coisa puramente mecânica, né. Então, eu sinto, e acho que 
muitos professores sentem também, como uma perda de tempo. Você está gastando 
tempo com isso enquanto você poderia estar lendo um livro por exemplo. [...] 
Agora faz parte também, né. Não tem como você evitar esse tipo de coisa, né (E24-
Profa-Psic-UCom). 

Das estruturas burocráticas, das chamadas, provas… (E27-Prof-Psic-UCom). 

Eu gosto muito das reuniões da [UConf]. [...] Eu não gosto de reunião armada. Eu 
não gosto desses franco-atiradores pela luta do poder institucional. Isso me 
incomoda (E39-Profa-Psic-UConf). 

 

Indo além do apreço (ou não) por determinadas atividades, foi interessante observar 

como os professores percebem seu trabalho no interior da IES. Tais percepções e as 

competências profissionais requeridas estão sistematizadas na Tabela 27. 
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Tabela 27 – Percepções dos entrevistados acerca de suas atividades  
 
Respostas dos docentes Comp UCom UPub UConf Total 
  FA FR FA FR FA FR FA FR 
Docência                  

Ato de dedicação, "doação". Comp, Ética 9 50,0 13 86,7 7 46,7 29 60,4 
Ato que envolve organização, responsabilidade. Cog, Func 3 16,7 15 100,0 11 73,3 29 60,4 
Ato que envolve a participação do aluno. Comp, Func 4 22,2 7 46,7 8 53,3 19 39,6 

Ato que envolve dispêndio de tempo e energia.  
Cog, Func, 
Comp, Ética 3 16,7 6 40,0 3 20,0 12 25,0 

Ato que envolve rigor, disciplina na relação com 
e dos alunos. 

Func, Comp, 
Ética, Pol 5 27,8 3 20,0 3 20,0 11 22,9 

Ato de compaixão. Comp, Ética 3 16,7 2 13,3 5 33,3 10 20,8 
Ato que envolve a realidade prática. Cong, Func 4 22,2 3 20,0 3 20,0 10 20,8 
Ato de paixão, "a alma", sedução, exibição. Comp 4 22,2 3 20,0 2 13,3 9 18,8 
Ato que envolve avaliação. Cog, Func 1 5,6 2 13,3 4 26,7 7 14,6 

Ato que imprevistos e improvisos. 
Func, Comp, 
Ética, Pol 2 11,1 3 20,0 1 6,7 6 12,5 

Ato que envolve recursos tecnológicos. Cog, Func 2 11,1 0 0,0 3 20,0 5 10,4 
Ato de simplicidade. Comp 1 5,6 0 0,0 0 0,0 1 2,1 

Pesquisa           
Ato que envolve dedicação. Comp, Ética 4 22,2 14 93,3 8 53,3 26 54,2 
Ato vinculado à orientação. Cog, Func 2 11,1 7 46,7 5 33,3 14 29,2 
Ato que envolve seriedade, organização. Func, Comp 2 11,1 9 60,0 1 6,7 12 25,0 
Ato que envolve curiosidade. Cog, Comp 3 16,7 4 26,7 5 33,3 12 25,0 
Ato que envolve novidade, aleatoriedade, 
criatividade, flexibilidade, interdisciplinaridade. Cog, Comp 2 11,1 4 26,7 2 13,3 8 16,7 
Ato vinculado ao processo atual de titulação. Cog, Func 2 11,1 2 13,3 2 13,3 6 12,5 
Ato que envolve publicação. Cog 1 5,6 1 6,7 3 20,0 5 10,4 
Ato que demanda um tempo não disponível 
atualmente. Func, Comp 2 11,1 2 13,3 1 6,7 5 10,4 
Ato de refinamento teórico, conceitual. Cog 1 5,6 2 13,3 1 6,7 4 8,3 
Ato mais lento, difícil. Comp, Func 0 0,0 2 13,3 2 13,3 4 8,3 
Ato que envolve a prática, a aplicação. Cog, Func 0 0,0 3 20,0 0 0,0 3 6,3 
Ato em fase inicial. Comp 1 5,6 1 6,7 0 0,0 2 4,2 
Ato com maior domínio sobre o processo. Comp, Pol 1 5,6 0 0,0 0 0,0 1 2,1 
Não se encontra envolvido com pesquisa 
acadêmica nas IES.  - 8 44,4 1 6,7 4 26,7 13 27,1 

Extensão           
Envolve intervenção fora da IES (em 
comunidades, empresas etc.), "mão-na-massa". 

Comp, Func, 
Ética 2 11,1 10 66,7 5 33,3 17 35,4 

Envolve projetos dentro da IES. 
Cog, Comp, 
Func 0 0,0 7 46,7 8 53,3 15 31,3 

Envolvimento com educação a distância. 
Cog, Comp, 
Func 1 5,6 0 0,0 0 0,0 1 2,1 

Não se encontra envolvido com extensão na IES.  -  15 83,3 2 13,3 9 60,0 26 54,2 
Orientação de alunos           

Sobre conteúdos formais, para alunos de 
graduação (monografias, TCC's, iniciação 
científica). Cog 15 83,3 15 100,0 11 73,3 41 85,4 

Ato que envolve "exigência", disciplina.  
Comp, Func, 
Ética, Pol 7 38,9 13 86,7 10 66,7 30 62,5 

Sobre conteúdos formais, para alunos de pós-
graduação, inclusive mestrado e doutorado. Cog 3 16,7 9 60,0 4 26,7 16 33,3 
Ato de tensão, delicadeza, proximidade. Comp, Ética 2 11,1 9 60,0 2 13,3 13 27,1 
Sobre conteúdos informais (afetivos, 
profissionais, acadêmicos). 

Comp, Ética, 
Pol 7 38,9 2 13,3 1 6,7 10 20,8 
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Tabela 27 – Percepções dos entrevistados acerca de suas atividades (continuação)  
 
Respostas dos docentes Comp UCom UPub UConf Total 
  FA FR FA FR FA FR FA FR 
Orientação de alunos (continuação)           

Ato que tem limites no orientando. 
Func, Comp, 
Ética, Pol 1 5,6 5 33,3 1 6,7 7 14,6 

Ato que envolve um conhecimento mais amplo, 
além do conteúdo específico da disciplina. Cog 2 11,1 3 20,0 1 6,7 6 12,5 
Não se encontra envolvido com orientação formal 
na IES.  - 0 0,0 0 0,0 2 13,3 2 4,2 

Atividades administrativas e burocráticas           
Manutenção de regras institucionais (utilização de 
equipamentos, atualização de diário, 
preenchimento de relatórios). 

Cog, Func, 
Ética 11 61,1 12 80,0 4 26,7 27 56,3 

Atividade desgastante, enfadonha, envolve 
política, indesejável. 

Comp, Ética, 
Pol 6 33,3 12 80,0 6 40,0 24 50,0 

Função gerencial (coordenação de núcleos 
temáticos, de curso, chefia de departamento, 
direção de faculdade). 

Cog, Func, 
Comp, Ética, 
Pol 6 33,3 6 40,0 6 40,0 18 37,5 

Orientação, acompanhamento de professores, 
participação no colegiado. 

Func, Comp, 
Ética, Pol 3 16,7 5 33,3 8 53,3 16 33,3 

Não se encontra envolvido com este tipo de 
atividade.  - 3 16,7 4 26,7 5 33,3 12 25,0 

Fonte: Respostas dos entrevistados. 
Nota: A soma das freqüências pode ser superior a 100%, pois os entrevistados podem ter dado mais de uma resposta ou apontar mais de um 

aspecto relevante na mesma resposta. Quanto às abreviações, FA refere-se a freqüência absoluta e FR, a freqüência relativa. 

 

Dentre os comentários, nota-se a presença de competências de todas as ordens exigidas 

no exercício das atividades acadêmicas: 

 

• Competências políticas e éticas, quando dos processos avaliativos referentes aos 

alunos: 

Eu brinco que eu já tentei ser carrasco e eu não dei conta. Não dei conta. E eu 
gosto de ser muito justa (E28-Profa-Adv-UConf). 

 

 

• Competências funcionais e éticas, quando do exercício da docência, percebido como 

impossível de ser entregue a terceiros: 

A alma do professor é estar dando aula. Eu não consigo compreender [...] como é 
que o cara delega alguém a função dele. [...] Então, eu acho que a docência é a 
alma da história, né. É aonde você está sendo professor, porque pesquisador você 
pode ser em qualquer lugar (E21-Prof-Adv-UCom). 

 

 

• Competências funcionais e éticas, quando do exercício da extensão, como uma 

possibilidade de inserção produtiva do professor em outro espaço social: 
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Extensão é isso que eu te falei: ela me seduz, mas essa extensão mais voltada para 
os problemas sociais do País. Esse tipo de coisa mais do que a parte técnica do 
desenvolvimento, né, você atender a uma demanda de uma determinada empresa. 
Porque tem escola que tem isso, que a gente chama de prestação de serviço (E47-
Profa-Eng-UPub). 

 

 

• Competências cognitivas e éticas, quando do exercício da orientação, vista como um 

processo de instigar a curiosidade e o amadurecimento dos alunos: 

 [Na orientação de alunos] não dava tudo de mão beijada para eles, não... (E12-
Profa-Eng-UCom). 

Eu brinco com os meus alunos que eu sou mais desorientador, né. [...] Eu quero 
que eles pensem, e isso acaba deixando-os desorientados (E19-Prof-Adv-UCom). 

 

 

• Competências funcionais, comportamentais e éticas, diante de atividades 

consideradas contra-producentes, mas necessárias à efetividade da IES: 

Como eu trabalho numa área que tem tanto projeto me dá uma preguiça de 
cronograma, [...] [e lançamentos no diário] nossa, aquilo me irrita... (E11-Profa-
Eng-UCom). 

Eu não vou te falar que isso [atividade administrativa e/ou burocrática] me dá 
prazer. Eu faço porque faz parte. Não me dá prazer, não (E16-Profa-Adv-UCom). 

 [Como lida com atividades administrativas e burocráticas ?] Zero. Pelo amor de 
Deus, né. Eu tenho um ódio disso. [...] Eu sofro com isso (E19-Prof-Adv-UCom). 

E, como administrador, eu miro os resultados. Como eu disse no início, eu sei falar 
“sim” e sei falar “não”. Como administrador, eu sou assim (E37-Prof-Eng-
UConf). 

Preciso coordenar mais nada. Vou coordenar minha vida, e só. E olhe lá que já 
está muito descoordenada [risos]. E aí chegou nessa hora, ninguém queria ser... 
Aí meu um colega veio me consultar se eu aceitaria a coordenação durante um 
prazo pequeno. [...] Eu achei que a composição do colegiado também estava 
assim, favorável... Eu olhei isso, porque dependendo da composição, [...] eram 
pessoas que eu considero bem razoáveis, [...] já com mais tempo de escola e mais 
no mesmo nível de ação. Aí, eu aceitei (E48-Profa-Eng-UPub). 

 

 

Nesse ponto, recorre-se novamente aos resultados da técnica projetiva aplicada nos 

entrevistados para ressaltar os diversos papéis que eles executam, as habilidades necessárias e 

as competências percebidas. Observe-se como as figuras que se seguem foram analisadas 

pelos professores abordados. 

Os comentários referentes à Figura 4 realçam a diversidade de exigências em termos 
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das competências profissionais em face da interatividade da profissão docente, principalmente 

no espaço da sala de aula.  

 

 

Figura 4 - Professor 3 
Fonte: Gettyimages (2005) 

 

Verificou-se que 70,8% dos professores abordados não se identificaram com essa 

figura: 37,5% deles frisaram a ausência de interação do aluno; 8,3%, a não criticidade ou a 

falta de elaboração por parte do aluno; 2,1%, sua resistência à massificação do alunado; e 

2,1%, resistente à idéia do funil: 

Massa crítica não existe nessa foto. O sujeito é como se fosse um funil, todos eles 
iguais, essa massificação. Eu já te falei várias vezes: hoje, é uma situação que me 
incomoda muito, né, essa cena é complicada. [...] Eu acho que o professor que se 
vê assim ele está perdido, porque você se colocar num mero repetidor de palavras, 
[...] sem se preocupar com a reação de quem está ouvindo. Então, isso me 
incomoda, sem fisionomia, né, aquela coisa sem emoção. Nossa, eu também tenho 
pânico disso aqui (E19-Prof-Adv-UCom). 

Idéia de que o professor é o único responsável, né, pelo aprendizado, e ele não é, 
né.. (E30-Prof-Adv-UConf). 

Isso aqui, de ficar falando, falando, falando... No início da carreira eu fui assim. 
Agora, não [risos]. Então, eu não me identifico com ela, não (E33-Profa-Eng-
UConf). 

Conhecimento verticalizado, sem espírito crítico (E45-Prof-Adv-UPub). 
 

Um entrevistado se identificou com a diferença de absorção de informações, mas não 

concordou com a homogeneidade daqueles que absorvem. 

Note-se que 29,2% dos entrevistados se identificaram com ela e que 22,9% justificaram 

sua percepção em virtude da realidade em sala de aula, relacionando ao processo de 
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aprendizagem, ou melhor, à entrada de informações na cabeça dos alunos: 

Mesmo a gente falando um monte de coisas, cada aluno com a bagagem que ele 
tem, ele pesca alguma coisa, [...] com a atenção que ele tem, o estímulo que ele tem 
de estar em sala de aula. Tem gente que absorve muito, tem gente que absorve 
menos. É por isso que eu acho que a gente tem que repetir. É por isso que a gente 
tem que testar (E10-Profa-Eng-UCom). 

Sim, com certeza, né. É o filtro pessoal dos alunos, e isso é um cuidado, porque às 
vezes você fala A e o aluno entende X, né. Mas tem aqueles que conseguem abstrair 
muito do que você fala e tem aqueles que conseguem só um pouquinho, 10% do que 
você está falando em sala de aula (E28-Profa-Adv-UConf). 

Nossa Senhora! Agora que eu vi. Eu achei que era uma imagem, é, da natureza, 
mas não é não. É alguém espirrando um monte de palavras. Eu não gosto disso. 
[Acontece ?] Acontece, mas eu não gosto, não (E35-Profa-Eng-UConf). 

Aquelas aulas que a gente deita teoria e os alunos ficam lá com o funil só 
recebendo, não entendendo bulhufas, voando, né. Isso acontece às vezes, na pós 
principalmente, que tem uma aula e você joga as coisas. É por isso que eu te falei 
de dividir as aulas para a gente dosar o conteúdo (E51-Prof-Eng-UPub). 

 

 

A Figura 5 foi também relacionada com a docência. 

 

 

Figura 5 - Professor 6 
Fonte: Gettyimages (2005) 

 

Quando visualizaram o “Professor 6” (FIG. 5), 83,3%, dos docentes manifestaram sua 

identificação positiva: 77,1% realçaram a importância do interesse e da participação dos 

alunos, da troca entre alunos e professor, o debate no grupo, o diálogo e o papel central do 

professor como promotor desse comportamento, aberto ao questionamento, disponível e 

paciente em relação ao esclarecimento de dúvidas.  
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O ensino não é uma relação ativa e passiva. Mas é uma relação de interação aí, 
não é? (E21-Prof-Adv-UCom). 

O professor e os alunos participando, uma aula participativa. [...] É, o advogado é 
isso mesmo. Eu me surpreendo, inclusive... Eu tenho simpatia pelo professor da 
área jurídica que vai sem gravata dar aula. [...] Se aproxima mais do aluno, 
embora eu também goste de colocar um salto para dar aula. [...] O que me chamou 
a atenção foi a participação dos alunos, os alunos assim.. vários, três, 
participando, perguntando. Então, eu imagino que esse professor seja um professor 
que suscita, que estimula (E29-Profa-Adv-UConf). 

Me parece ser um professor muito paciente, né, ouvindo, tentando ouvir as 
manifestações de alunos. Isso aqui é o dia-a-dia nosso (E50-Prof-Eng-UPub). 

 

Dentre os entrevistados, 4,2% frisaram tratar-se do ambiente da sala de aula. Um 

docente deu uma dupla interpretação, a qual lhe permitiu tanto se identificar com a figura, 

como não: 

Esse professor cabisbaixo assim eu não identifico com ele agora, né... Agora se tem 
muitos alunos fazendo perguntas, eu acho bom. E se tem perguntas que eu acho que 
não sei responder, eu falo que eu não sei e vou procurar a resposta (E33-Profa-
Eng-UConf). 

 

De fato, a postura do professor foi interpretada por 20,8% como inapropriada:  

cabisbaixa, pouco expressiva, desinteressada pela turma, confusa com todos perguntando ao 

mesmo tempo, de um burocrata que não domina o assunto. 

A imagem que  passa é os alunos perguntando e ele respondendo de cabeça baixa, 
[...] sem essa interação que é tão necessária, o olho no olho. Eu não sei se é porque 
eu sou de uma família que é descendente de italianos, que mexe muito com as 
mãos... (E19-Prof-Adv-UCom). 

Me passou a imagem de que o professor não gosta quando a turma quer participar. 
Eu vejo pessoas com a mão levantada e ele com a mão na cintura com um ar de 
desprezo, me parecendo assim que ele não tem paciência quando a pessoa não 
entende o que ele fala (E46-Prof-Adv-UPub). 

Todo mundo levantando a mão ao mesmo tempo é bom, uai. Significa que eles estão 
pensando. [Acontece isso com você?] De levantar a mão assim, não, ao mesmo 
tempo, não, porque aqui é ao mesmo tempo. Normalmente, um pergunta, enquanto 
você responde para aquele praticamente a dúvida é generalizada (E34-Profa-Eng-
UConf). 

Essa aqui é uma pessoa que esta enrolada. [...] Ele está parecendo um burocrata 
que não está dominando o assunto (E37-Prof-Eng-UConf). 

 

Percebe-se, portanto, os comportamentos considerados produtivos e adequados a um 

professor no ambiente da sala de aula, corroborando as percepções dos entrevistados quando 

das entrevistas.  
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No que tange à pesquisa, os resultados da avaliação da figura 6 são instigantes. 

 

 

Figura 6 - Professor 15 
Fonte: Gettyimages (2005) 

 

Verificou-se que 62,5% dos entrevistados se identificaram com a Figura 6: 45,8% dos 

docentes perceberam nela sua capacidade inovadora, dispersiva, desorganizada, sua liberdade 

e sua criatividade como algo importante para a consecução de suas atividades produtivas, para 

sua evolução.  

Ela [a figura] é muito perigosa, ela é capciosa. Eu acho que você estava 
preparando uma armadilha para mim. Estou brincando, estou brincando. [...] Essa 
cena, por um lado, ela me agrada. Ou seja, é esse brainstorm que nós estamos 
falando aqui, né. O sujeito, e me parece que o livro, caderno é a asa dele para ele 
poder alçar este vôo. Está certo? Então, por exemplo, é isso mesmo. É essa loucura 
a cabeça da gente. Nós estamos fazendo doutorado, sabemos disso. Você pega para 
ler, você não caminha por aí: “Maldita hora que eu li esse autor. Eu estava com 
isso tão bem, né, tão certo, ele vem, ele provoca isso!” Isso, no fundo, a gente sabe 
que é bom, porque está te levando a passar, né. Então, é essa loucura. Tudo parece 
um furacão mesmo, entendeu? (E19-Prof-Adv-UCom). 

Essa coisa de imaginar, essa coisa de voar, né, de bater asas, levantar vôo, né. 
Como que você acha com o livro, né. São as idéias que faz a gente alçar vôos, né, 
pra outras coisas... Acho que o professor tem que ter essa capacidade de 
criatividade, de imaginação, sabe, de fantasiar, de projetar pro futuro, acho que 
isso é importante (E24-Profa-Psic-UCom). 

Uma pessoa criando asas através de livros, né. Está galgando, aumentando, 
elevando o seu nível, né. Está subindo, está ascendendo, e numa trajetória onde há 
recursos. Isso são recursos que a gente busca nas escolas, ou utiliza nas escolas, 
né. Então, é alguma coisa que dá a sensação de evolução (E38-Prof-Eng-UConf). 

Porque o conhecimento faz voar mesmo. O conhecimento é uma coisa que... 
Aprender é bom demais. Então, eu acho que essa imagem dele batendo as asas com 
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páginas de caderno, de livro, pra mim é fantástica. Eu queria poder ter um quadro 
desse no meu quarto, assim (E46-Prof-Adv-UPub). 

 

Ao mesmo tempo, um depoimento denotou o respeito do professor pelo conhecimento: 

O conhecimento parece asa de Ícaro mesmo. Precisa ter cuidado pra não se 
queimar... (E45-Prof-Adv-UPub). 

 

Outras razões foram também mencionadas: 2,1% mencionaram a utilização de diversos 

recursos nas atividades acadêmicas. O “peso do saber” foi avaliado de três formas: um dos 

entrevistados referiu-se à responsabilidade do professor em relação aos alunos (se um não está 

conseguindo acompanhar, o professor deve direcionar uma atenção especial a ele, carregá-lo, 

para que ele consiga acompanhar a turma). Outro professor disse da relação peso-prazer na 

docência. E um terceiro entrevistado relacionou com o excesso de trabalho. Observem-se os 

comentários: 

Se, por acaso, um desses, uma dessas ovelhas não está conseguindo acompanhar o 
rebanho, ele [o professor] tem que, correndo atrás... sobre ele... [e carregá-lo] 
para o resto do rebanho (E15-Prof-Eng-UCom). 

Aqui, na docência, é pesado. É prazerosa, mas é pesada (E27-Prof-Psic-UCom). 
 

Questões de ordem metodológica, muitas vezes, são instrumentos de aprisionamento 

acadêmico, conforme um entrevistado: 

A [figura do professor] 15 tem a ver com a liberdade de produzir, liberdade de 
agir, liberdade de produzir, liberdade pra tudo, né. Que, às vezes, eu sinto falta, 
principalmente com esse negócio da ABNT, de metodologia e tal, isso me cansa 
muito, sabe, e às vezes eu sinto que tem gente que julga ser a metodologia, né, o 
projeto, o fim em si mesmo. O projeto é mais importante do que a pesquisa em si. 
“A forma é mais importante do que o conteúdo”. Então, isso me cansa um pouco. 
Então, isso aqui me deu uma idéia de liberdade, sabe: “joga essas porcarias de 
forma pro lado, e vamos voar livres”, né... (E30-Prof-Adv-UConf). 

 

Sobre esta figura, também houve uma dupla interpretação, mas em ambas as 

possibilidades apontadas pelo professor ele se identificou com ela: 

Bom, aqui tem duas interpretações: os livros te dão asas [...] ou tem hora que você 
tem vontade de mandar tudo para as cucuias e sair voando pelas janelas... Nas 
duas: sim... (E32-Prof-Adv-UConf). 

 

Note-se que 4,2% dos professores pesquisados referiram-se à ambigüidade percebida na 

figura, relatando sua vivência nesse sentido, conforme comentários que se seguem:  
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Então, essa figura tem um lado bom e um lado ruim. O lado bom é de ser uma mera 
reprodutora de livros e o lado ruim é usar os livros pra ser uma libertação, [...] 
voar em cima de livros, usar livro como asa, claro! Esse é o lado bom. O lado ruim 
é...cadê a realidade que está no livro, né? Fazer essa ponte... (E17-Profa-Adv-
UCom). 

Eu gosto de ver aqui o livro dando asas, da liberdade que o conhecimento introduz. 
Mas eu não gosto de ver esse rosto que parece tão oprimido, ta. Então, está é 
contraditória a possibilidade... É porque as asas são tão leves. Mas se são leves, 
por que esse ar fatigado? (E49-Profa-Eng-UPub). 

 

Por outro lado, 33,3% dos professores entrevistados não se identificaram com essa 

figura: 6,3% disseram ser mais pragmáticos; 2,1% abordaram o aspecto solto, não estruturado 

que a cena evoca; 2,1% fizeram do peso a referência, só que agora de forma negativa. 

Eu achei esse homem sobrecarregado com livro; livro nas costas. A posição dele... 
parece que é um fardo. O fardo da profissão, o fardo da pesquisa. Não pode ser um 
fardo (E29-Profa-Adv-UConf). 

Acho que sou mais da prática realmente. Não me identifico com a... Não sei eu tô 
achando um devaneio tão grande aqui, o vôo do rapaz aqui, em volta dos objetos 
(E31-Prof-Adv-UConf). 

Porque ficou uma coisa muito… solta (E36-Prof-Eng-UConf). 
 

Por fim, 6,3% dos pesquisados não se posicionaram diante da figura anterior: 

Eu não sei. Isso ai está parecendo que está muito pesado... Acho que é “não sei” 
(E35-Profa-Eng-UConf). 

Não me identifiquei. Mas também não sei por quê... (E22-Profa-Psic-UCom). 

Esse cara voando com esse caderno nas costas parece que está chutando o balde. E 
pirou. Jogou para cima e falou: “Não vou mais mexer com isso” (E51-Prof-Eng-
UPub). 
 

 

Da mesma forma, quando diante da Figura 7, a maioria dos entrevistados se identificou 

com posturas relativas à orientação. 
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Figura 7 - Professora 18 

Fonte: Gettyimages (2005) 

 

Esta imagem foi percebida por 87,5% dos docentes abordados como seu papel diário, de 

acompanhar, orientar, estar presente para tirar dúvidas dos alunos, dentro e fora da sala de 

aula. Entre eles, foi frisado por 50,0% a proximidade do aluno, a disponibilidade, o carinho, o 

cuidado, o acompanhamento, o compartilhamento de idéias, a paciência ao ensinar, o 

trabalhar junto; por 22,9%, a orientação; por 4,2%, a não massificação do ensino; por 2,1%, a 

troca de idéias; por 2,1%, o ambiente de sala de aula, por 2,1%, a importância de não haver 

discordância entre os envolvidos; por 2,1%, a postura indevida da professora da figura, 

sentada na mesa e, portanto, invadindo o espaço do aluno, o que não é a postura mais 

adequada a um professor, já que não aceitaria o mesmo de um aluno. O conteúdo do 

comentário que se segue foi recursivo:   

A dezoito é uma orientação, é o compartilhar, né. Você vê que a pessoa que está 
escrevendo é o aluno. O professor vem aqui com o dedo, mas o dedo não é o em 
riste, sabe, é aquele que vem apoiar, aquele que vem compartilhar o conhecimento 
(E46-Prof-Adv-UPub). 

 

Assim sendo, percebe-se a interlocução entre as diversas atividades do docente no 

ensino superior. Nesse sentido, uma professora citou Fernando Pessoa:  

“Em tudo quanto faças, sê só tu. Em tudo quanto faças, sê tu todo” (E43-Profa-
Adv-UPub). 

 

e ressaltou a dedicação necessária a todas as atividades para a completude do docente neste 
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nível de ensino e na vida de uma maneira geral. O ser distinto e que age com distinção, 

conforme recomenda o escritor referenciado pela professora, indica um sujeito ativo no 

processo de profissionalização de suas atividades produtivas, principalmente no que tange as 

competências comportamentais e funcionais, muito referenciadas nas caracterizações dos 

professores entrevistados. 

Diante das percepções dos entrevistados acerca do seu trabalho e dos processos 

envolvidos na manutenção de suas competências profissionais, considerando-se os esforços 

pessoais e os institucionais, tanto individuais como coletivos, podem-se traçar algumas 

considerações. Quanto aos esforços pessoais, perceberam-se a necessidade e a mobilização 

efetiva de uma ou mais competências simultaneamente, fatos necessários diante do caráter 

interativo (TARDIF & LESSARD, 2005) da profissão docente. No que se refere aos esforços 

institucionais, os profissionais parecem não fazer uso incisivo ou freqüente delas, quer por 

desconhecimento, quer por necessidade de manter-se com um certo grau de descolamento da 

universidade, quer por autonomia própria. Convém ressaltar que o aspecto coletivo parece 

fugaz quanto a esse aspecto.  

Cabe, portanto, analisar outra instância influente na gestão de competências e no 

profissionalismo docentes: a universidade. 

 

5.3.3 As Universidades e seus impactos na gestão das competências profissionais e na 

profissão docente 

Tendo por finalidade descrever e analisar a percepção dos professores com relação à 

participação da universidade na gestão de suas competências profissionais e no processo de 

profissionalização da categoria, fez-se um questionamento acerca das especificidades de ser 

um docente na universidade onde atuam. Nesse sentido, foram ressaltados aspectos 

relacionados a carreira (47,9%), afetivos (31,3%), sociais (31,3%), políticos (29,2%) e 

estruturais relativos à IES (25,%), como mostra a Tabela 28. 
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Tabela 28 – Percepções dos entrevistados acerca da profissão docente na universidade em 
questão 
 
Respostas dos docentes UCom UPub UConf Total 
 FA FR FA FR FA FR FA FR 
Carreira (possibilidade de crescimento, 
desenvolvimento, autonomia, liberdade, vivência 
integrada). 4 22,2 11 73,3 8 53,3 23 47,9 
Aspectos afetivos (estar entre amigos, fazer parte 
da "família", coleguismo, clima agradável etc.). 13 72,2 1 6,7 1 6,7 15 31,3 
Aspectos sociais (visibilidade, prestígio, status). 3 16,7 7 46,7 5 33,3 15 31,3 
Aspectos políticos (ambiente democrático, aberto, 
abraça diversas tendências teóricas, tem disputas). 7 38,9 3 20,0 4 26,7 14 29,2 
Aspectos estruturais da IES (qualidade da infra-
estrutura, do corpo docente da IES). 4 22,2 3 20,0 5 33,3 12 25,0 
Qualidade dos alunos (mais interessados, 
comprometidos, comprometidos com a IES). 0 0,0 10 66,7 0 0,0 10 20,8 
Possibilidade de pesquisar, produzir conhecimento. 0 0,0 10 66,7 0 0,0 10 20,8 
Aspectos culturais (a educação, os "bons modos" 
das pessoas que trabalham na IES, tratamento 
igualitário, sem retaliações, o cuidado com as 
pessoas). 7 38,9 0 0,0 0 0,0 7 14,6 
Pressão a que está submetido, tensão. 2 11,1 0 0,0 5 33,3 7 14,6 
Necessidade de se dar mais atenção ao aluno. 2 11,1 0 0,0 5 33,3 7 14,6 
Características positivas das pessoas que trabalham 
lá (responsáveis, competentes, comprometidos, 
satisfeitos, sérios etc.). 4 22,2 1 6,7 1 6,7 6 12,5 
O isolamento (departamentos, faculdades separados 
impedem contato com professores de outras áreas). 0 0,0 3 20,0 3 20,0 6 12,5 
Aspectos financeiros (boa remuneração). 3 16,7 0 0,0 2 13,3 5 10,4 
Sentimento de maior responsabilidade ou satisfação 
pois foi aluno da IES. 1 5,6 1 6,7 2 13,3 4 8,3 
Caráter humanista, filosófico, holístico, religioso da 
IES. 0 0,0 1 6,7 3 20,0 4 8,3 
Crescimento da IES, a entrada recente de 
professores por critérios diferentes ou obscuros. 1 5,6 0 0,0 0 0,0 1 2,1 
Nenhuma característica em especial (ser 
profissional em qualquer circunstância). 1 5,6 0 0,0 1 6,7 2 4,2 

Fonte: Respostas dos entrevistados. 
Nota: A soma das freqüências pode ser superior a 100%, pois os entrevistados podem ter dado mais de uma resposta ou apontar mais de um 

aspecto relevante na mesma resposta. Quanto às abreviações, FA refere-se a freqüência absoluta e FR, a freqüência relativa. 

 

Convém ressaltar que os aspectos afetivos, políticos e culturais que permeiam as 

relações entre os professores e a UCom foram os mais mencionados pelos entrevistados dessa 

IES (respectivamente por 72,2%, 38,9% e 38,9%). 

Aqui é muito gostoso. Eu falo que meu coração é [UCom], né. Sou ex-aluna, 
conheço todo mundo, desde funcionários até o diretor, então, no meu coração é 
[UCom]. Gosto também de lecionar em outras, mas é diferente quando eu venho 
lecionar aqui, é diferente... (E12-Profa-Eng-UCom). 

Eu tenho a mesma importância e sou tratada da mesma maneira que um 
desembargador, que um juiz, e isso pra mim faz toda a diferença (E17-Profa-Adv-
UCom). 
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É um lugar extremamente prazeroso, tanto que as pessoas que trabalham aqui 
nunca mais se acostumam em outros lugares (E27-Prof-Psic-UCom). 

 

Já na UConf, os aspectos mais ressaltados foram os relacionados a carreira, 53,3%; 

sociais, 33,3%; de infra-estrutura, 33,3%; pressão contante, 33,3%; características positivas 

das pessoas que lá trabalham, 33,3%; e ambiente político, 26,7%. Revelou-se uma estrutura 

acadêmica mais consolidada que a da UCom, mas que ainda carece de ajustes, principalmente 

tendo-se em vista a situação de insegurança vivenciada pelos professores substitutos, ou seja, 

aqueles que não são concursados e mantêm contratos de trabalho temporários, normalmente 

de um ano. Em muitos desses casos, os docentes retornam periodicamente à IES, por 

intermédio de tais contratos, buscando manter proximidade e promover o reconhecimento do 

seu trabalho com vistas à sua participação num futuro concurso.  

A [UConf] não é uma das instituições que paga melhor, mas também ela não paga 
mal, em termos financeiros, a gente olhando por isso. Em termos de tratamento do 
professor, a [UConf] dá uma liberdade muito grande para o professor. A gente tem 
uma autonomia muito grande. A gente tem uma proposta pedagógica que é 
apresentada e que a gente segue. Mas a gente, ao mesmo tempo, tem uma liberdade 
muito grande. A gente não se sente empregado. A gente se sente dono do nosso 
próprio nariz. A [UConf] confia nos professores que estão ali trabalhando, e ela 
nos dá liberdade para a gente trabalhar lá. Isso é o que eu destacaria como a 
melhor coisa de trabalhar na [UConf] (E32-Prof-Adv-UConf). 

Uma coisa que eu acho que talvez seja mais dessa minha vivência de professora 
substituta, contratada, que é essa insegurança. Ela atrapalha muito o trabalho [...]. 
Às vezes, eu não entro em projetos, a questão da extensão, da própria orientação, 
por causa disso. É mesmo a insegurança, mesmo (E41-Profa-Psic-UConf). 

 

Assim como na UConf, a questão da carreira foi recursiva nas respostas dos 

entrevistados da UPub: 73,3% deles mencionaram as possibilidades de crescimento, sua 

autonomia e a vivência integrada das atividades universitárias. Outros aspectos considerados 

relevantes foram: as qualidades dos alunos (66,7%), as possibilidades de pesquisar, de 

produzir conhecimento (66,7%) e os sociais (33,3%). Segundo 12,5% dos entrevistados da 

UPub, esta IES tem uma estrutura que permite o desenvolvimento do profissional em várias 

instâncias, contribuindo para o desenvolvimento de suas competências e para o processo de 

profissionalização, tendo em vista as expertises diferenciadas que permite formar e 

manterem-se atualizadas. 

Bom, eu fui me dar conta depois que eu já era professor aqui, né. Porque ser 
professor da Federal é uma coisa, prestígio, né, ser professor da UFMG é...Mas eu 
não tinha essa visão assim, não. Mas, normalmente, eu vejo: são portas que se 
abrem, é uma facilidade assim de penetração em vários círculos, relacionamentos 
profissionais interessantes, né, [...] nessas consultorias, em pesquisas, em poder 
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conhecer outras, né. A Universidade dá essa oportunidade pra gente assim de muito 
intercâmbio, de muita troca.. com outros pesquisadores, com outros professores, 
né. Isso é muito é muito gostoso (E48-Profa-Eng-UPub). 

O bom daqui é realmente a liberdade que você tem de investir naquilo que você 
mais gosta. Então, o departamento não vai chegar e lhe dizer: “Você vai ter que 
pesquisar tal assunto”. Não, eu vou pesquisar [...] aquilo que eu mais gosto, que eu 
acho que é mais importante, o assunto que eu ache que seja mais atual. E isso é 
uma coisa fundamental. Eu tenho, principalmente na pós-graduação, liberdade 
total. [...] Então, o departamento, a instituição, não limita a atuação. Hoje, com 
essa questão da interdisciplinaridade, não existe mais limite definido, 
conhecimento. Eu acho que o forte é procurar cultivar esta interdisciplinaridade. 
Eu acho que isso é um assunto importante no momento: procurar interagir com 
outros profissionais, para completar e tentar fazer um trabalho mais profundo, já 
que é impossível você tentar dominar tudo. Isso está fora de cogitação (E51-Prof-
Eng-UPub). 

 

Foi identificada uma preocupação com os neófitos da UCom no sentido de não 

perceberem a profissão como algo para o qual são vocacionados, mas fazendo dela apenas um 

“emprego”. 

Eu vejo muita gente querendo dar aula que eu acho não é igual eu. Eu comecei 
porque eu queria dar aula, desde da época que eu formei em 79 [a entrevistada 
começa a falar baixo]. Agora, hoje, o pessoal está procurando como emprego. Não 
é igual a gente, entende, não igual a gente que gosta daquilo que faz (E11-Profa-
Eng-UCom). 

 

Tal percepção pode denotar uma resistência da “velha guarda” à entrada dos mais 

novos, normalmente mais titulados e menos experientes no que diz respeito à sua prática 

profissional na profissão de formação. Esse aspecto tem várias implicações: diz desde 

resistência até exigências legais em relação àqueles que têm conseguido atendê-las, fato que 

fortalece os aspectos institucionais voltados para a profissão. De outro lado, tanto a formação 

quanto o desenvolvimento de competências profissionais estão fortemente vinculados com o 

interesse do próprio sujeito, pois ele determina em que conteúdos vai se especializar e 

aprofundar ao longo da carreira acadêmica. Nesse sentido, a motivação do professor é 

fundamental para o desenvolvimento de uma expertise que o diferenciará das demais 

profissões e ocupações, e o distinguirá no seu próprio métier, ou seja, no interior da profissão 

docente. Assim sendo, os processos de identificação pertinentes podem se dar no sentido tanto 

de fortalecer, como de enfraquecer a profissão, já que atentam, respectivamente, para aspectos 

coletivos e individuais no seio do ensino superior. 

Outro aspecto que merece atenção é o isolamento do docente no interior e entre as IES. 

No interior das IES, mencionou-se a sensação de isolamento de seus pares por diversos 

motivos: interesses diferenciados, distância física entre andares e prédios, estrutura 
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departamental etc. Esse isolamento traz conseqüências diretas para os professores em termos 

das suas competências, principalmente as de ordem funcional (provocando duplicação de 

esforços, desperdício e retrabalho), comportamental (tendo em vista que dificulta o trânsito de 

informações e dos próprios sujeitos pelos outros campos de saber), ética (dificultando a 

discussão entre os valores individuais e coletivos e, daí, da conformação dos códigos 

profissionais) e política (enfraquecendo habilidades de cunho profissionais, organizacionais e 

sociais, exigindo mais e sobrecarregando as habilidades pessoais de maneira a dar-se conta 

dos jogos políticos que permeiam a IES). Do ponto de vista do isolamento entre as IES, os 

docentes findam por colaborar negativamente para o processo de profissionalização da 

categoria, já que vê seus pares nas outras IES como diferentes de si próprios, conforme se 

poderá constatar mais adiante. 

Quanto à colaboração da universidade com o processo de manutenção de suas 

competências, os entrevistados foram perguntados acerca de políticas e práticas de gestão de 

pessoas que efetivamente agregam valor em sua performance. A autonomia, também 

referenciada como liberdade e respeito ao professor, foi o aspecto mais citado nas respostas 

dos entrevistados, denotando que o exercício de competências políticas é importante para  

50,0% deles. Incentivos financeiros para participação em eventos e para o processo de 

titulação foram referenciados por 39,6% dos respondentes. A manutenção da infra-estrutura e 

dos recursos pedagógicos, como laboratórios, materiais, equipamentos, biblioteca, softwares, 

programas de iniciação científica e secretarias, foi lembrada em 39,6% das respostas. 37,5% 

das respostas mencionaram os incentivos à pesquisa científica e à publicação acadêmica. As 

respostas dos entrevistados estão sistematizadas na Tabela 29. 
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Tabela 29 – Percepções dos entrevistados acerca da participação da universidade no processo 
de manutenção de suas competências profissionais  
 
Respostas dos docentes UCom UPub UConf Total 
 FA FR FA FR FA FR FA FR 
Respeito ao professor, à autonomia do professor com 
relação às atividades docentes, à sua liberdade. 9 50,0 9 60,0 6 40,0 24 50,0 
Incentivos financeiros.  4 22,2 7 46,7 8 53,3 19 39,6 
Manutenção da infra-estrutura e de recursos pedagógicos. 8 44,4 4 26,7 7 46,7 19 39,6 
Incentivos à pesquisa e à publicação. 3 16,7 9 60,0 6 40,0 18 37,5 
Depende do próprio professor, e não da IES. 1 5,6 10 66,7 0 0,0 11 22,9 
Promoção de seminários internos, reuniões, cursos, 
programas de capacitação. 2 11,1 1 6,7 6 40,0 9 18,8 
Plano de carreira (considera tempo de casa, titulação, 
publicação, avaliação...). 2 11,1 1 6,7 5 33,3 8 16,7 
Manutenção de um bom clima de trabalho, segurança. 5 27,8 2 13,3 1 6,7 8 16,7 
Presença da pós-graduação. 1 5,6 5 33,3 2 13,3 8 16,7 
Possibilidade de participar da vida acadêmica, ser mais 
que um empregado da IES. 1 5,6 5 33,3 1 6,7 7 14,6 
Regime de trabalho diferenciado (DE). 1 5,6 2 13,3 4 26,7 7 14,6 
Presença de pessoas competentes, "competência 
administrativa". 3 16,7 3 20,0 0 0,0 6 12,5 
Ambiente, formação individualista. 0 0 4 26,7 0 0 4 8,3 
Proximidade com a chefia. 2 11,1 0 0,0 1 6,7 3 6,3 

Fonte: Respostas dos entrevistados. 
Nota: A soma das freqüências pode ser superior a 100%, pois os entrevistados podem ter dado mais de uma resposta ou apontar mais de um 

aspecto relevante na mesma resposta. Quanto às abreviações, FA refere-se a freqüência absoluta e FR, a freqüência relativa. 

 

No entanto, a maioria dos professores abordados desconhece, quer integralmente, quer 

parcialmente, ou pouco usufrui das políticas de gestão de pessoas da IES em que foram 

entrevistados. Convém ressaltar que as práticas de gestão de pessoas vão além dos aspectos 

formais, abraçando uma informalidade que é decisiva na manutenção do docente na IES. No 

caso dos professores da UPub, sua iniciativa individual é marcante rumo ao desenvolvimento 

de suas competências, enquanto que os da UCom e da UConf parecem aguardar pelas ações 

da IES nesse sentido, denotando certo grau de passividade em relação ao desenvolvimento de 

suas competências, gerando impactos negativos em termos do profissionalismo docente, já 

que torna a relação de poder entre ele e a IES mais assimétrica e dependente, dificultando o 

estabelecimento de um “projeto coletivo” e, mais ainda, de um “projeto profissional” 

(LARSON, 1977) para os praticantes. Nesse sentido, 16,7% ressaltaram que a aprendizagem 

depende mais do próprio professor: 

Acho que depende mais da gente assim. Sinceramente que não sei... (E24-Profa-
Psic-UCom). 

A gente é continuamente avaliado aqui na [UPub], né, [a IES] colabora acho que 
na medida do possível e dentro do que você procura também, né. Se você procurar, 
acho que acha meios e tudo mais. Mas se não procurar, a Instituição só cobra. Não 
oferece (E48-Profa-Eng-UPub). 

Na verdade, o professor entrou, passou no estágio probatório, ele nunca mais vai 
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ser avaliado. Quer dizer, ele tem essa avaliação institucional que o aluno preenche 
semestralmente. Mas se o departamento não utilizar, se o professor não utilizar, 
não vai acontecer nada. Esse é um problema sério. Existem problemas gravíssimos 
de didática, não só no meu departamento, mas na Instituição (E51-Prof-Eng-
UPub). 

 

O depoimento que se segue ressalta que as políticas de fomento à titulação na IES 

estavam fortemente vinculadas às exigências legais. 

Quando ela atingiu o número de mestres, ela parou de financiar mestrado para 
aqueles professores que tinham só especialização, né. E ela começou a investir, a 
liberar verbas para os professores que estavam fazendo mestrado. E, atualmente, 
eu acho que ela libera verbas só para os professores que estão fazendo o 
doutorado. Então, ela tem um plano de capacitação, mas muito ligado às 
necessidades da legislação (E33-Profa-Eng-UConf). 

 

Por outro lado, 16,7% dos entrevistados mencionaram a presença da pós-graduação e 

sua inserção nesse espaço de ensino como importantes para sua atuação e, mesmo, para a 

consolidação de sua formação, fazendo com que o docente tenha acesso a outras atividades, 

principalmente as relacionadas à pesquisa e à orientação de alunos. 

Agora, uma bolsa pro professor que era, quer dizer, eu estou falando nisso — eu  
nem recebo —, porque eu tenho um salário de dedicação, né.  [...] Eu acho que o 
fato de ter uma pós-graduação, porque se você me entrevistasse antes de trabalhar 
na pós, eu te daria provavelmente uma outra entrevista, né. Eu acho que é uma 
condição de trabalho privilegiada (E42-Prof-Psic-UConf). 

 

Após identificar as políticas e práticas efetivas da instituição, os professores foram 

questionados sobre sua satisfação em ali trabalhar. Apenas um docente disse não estar 

satisfeito com a IES, em função da sua remuneração, mas, em seguida, voltou atrás e disse 

que estava satisfeito de uma maneira geral. Assim, apesar de estarem satisfeitos, os 

professores ressaltaram diversas fontes de pressão, como o senso permanente de urgência a 

que estão submetidos, o número  excessivo de alunos por turma e de turmas com as quais 

trabalham, principalmente na iniciativa privada, os horários impostos etc. Note-se que os 

aspectos afetivos, funcionais e políticos foram os mais mencionados pelos entrevistados, 

conforme  sistematizados na Tabela 30. 
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Tabela 30 – Níveis e motivos de satisfação dos entrevistados em relação à instituição de 
ensino 
 
Respostas dos docentes UCom UPub UConf Total 
 FA FR FA FR FA FR FA FR 
Satisfeito 18 100,0 15 100,0 15 100,0 48 100,0 
Aspectos afetivos  15 83,3 10 66,7 10 66,7 35 72,9 
Aspectos funcionais  8 44,4 9 60,0 9 60,0 26 54,2 
Aspectos políticos 7 38,9 10 66,7 7 46,7 24 50,0 
Aspectos sociais  4 22,2 9 60,0 5 33,3 18 37,5 
Aspectos financeiros  5 27,8 0 0,0 3 20,0 8 16,7 
Aspectos gerais  0 0,0 0 0,0 2 13,3 2 4,2 
Mais ou Menos 0 0,0 1 6,7 0 0,0 1 2,1 
Aspecto financeiro  0 0,0 1 6,7 0 0,0 1 2,1 
Não satisfeito 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

Fonte: Respostas dos entrevistados. 
Nota: A soma das freqüências pode ser superior a 100%, pois os entrevistados podem ter dado mais de uma resposta ou apontar mais de um 

aspecto relevante na mesma resposta. Quanto às abreviações, FA refere-se a freqüência absoluta e FR, a freqüência relativa. 

 

Os aspectos afetivos relacionam-se a ter amizades, gostar do que faz, sentir-se em um 

ambiente agradável, ter respeito, ser reconhecido e valorizado, sentir-se parte da história da 

IES, sentir-se em casa, gostar da IES etc. Esses aspectos foram centrais nos depoimentos de 

83,3% dos professores entrevistados da UCom, denotando sua centralidade na relação com a 

IES. 

Primeiro porque ela [a UCom] me permite realizar um sonho, que é ser professor. 
Segundo porque ela paga em dia, né. Ou seja, é um local que você faz planos... 
(E19-Prof-Adv-UCom). 

Quando eu comecei a trabalhar na [UCom], era um paraíso e eu queria era 
trabalhar. E o que viesse pra mim era lucro, né. Então, eu trabalhei assim muito 
satisfeita [...]. Só que quando eu comecei a querer a fazer outras coisas além 
daquelas, eu senti uma certa dificuldade dentro da Instituição. Eu acho que a 
Instituição tem as contradições dela. A [UCom] não fica atrás. Então, tem jogos de 
interesse também, né [...] Mas, antes, a impressão que eu tinha era que a escola 
não tinha nenhum projeto pra mim, não tinha espaço ali dentro mais. [...] Nesse 
momento, eu não tive uma resposta positiva, não. Só que no final do ano eu tive 
uma resposta positiva, que aí a escola me ofereceu algumas coisas que estavam 
dentro desse projeto que eu queria, e aí eu estou nesse momento mais satisfeita com 
a escola [risos] do que no ano passado (E24-Profa-Psic-UCom). 

 

Já os aspectos funcionais dizem respeito a: boas condições de trabalho, percepção do 

crescimento e do amadurecimento da IES, incentivos para a publicação e para a pesquisa, boa 

qualidade do alunado, possibilidade de construir uma carreira etc. Os aspectos políticos foram 

mais ressaltados pelos entrevistados da UConf e da UPub e versam sobre ter possibilidade de 

opinar, ter autonomia, participar em decisões, ter proximidade da chefia, ter seu espaço etc. 

Os aspectos sociais foram mais relatados na UConf e referem-se a status, reconhecimento, 

contribuição para a formação de outros etc. Quanto aos aspectos financeiros, estes não foram 



 

 

181

mencionados pelos docentes da UPub, mas 16,7% dos seus pares da UCom e UConf falaram 

sobre a IES propiciar uma fonte de renda estável ou compatível com suas necessidades. 

Aspectos de âmbito geral, como um bom retorno comparativamente com outras IES, foram 

mencionados por apenas dois professores da UPub.  

Dessa forma, questionam-se as ambigüidades dessa satisfação dos docentes, fruto de 

seus valores pessoais e da própria ambigüidade da profissão que abraçaram. 

Outro aspecto importante é o relacionamento dos professores com os demais atores 

sociais circunscritos à universidade, a saber: alunos, outros colegas, superiores diretos e 

indiretos, e pessoal de apoio (secretarias, laboratórios etc.). As relações foram consideradas, 

em sua maioria, respeitosas e amistosas. Foi explicitada, também, a importância de 

determinados sujeitos no processo de ensino-aprendizagem, evidenciando a necessidade de 

mobilização de competências comportamentais, éticas e políticas. A Tabela 31 contém os 

detalhes apreendidos nas respostas dos docentes.    
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Tabela 31 – Caracterização dos relacionamentos dos entrevistados com outros atores sociais 
no contexto universitário 
 
Respostas dos docentes UCom UPub UConf Total 
 FA FR FA FR FA FR FA FR 
Alunos                 
Boa, ótima. 16 88,9 15 100,0 14 93,3 45 93,8 
Aberta, franca, profissional, permeada por exigências, 
conflitos. 3 16,7 11 73,3 7 46,7 21 43,8 
Bem avaliado pelos alunos. 6 33,3 8 53,3 1 6,7 15 31,3 
Com uma preocupação acerca da base conceitual (fraca) do
aluno, do seu (baixo) nível de maturidade. 2 11,1 6 40,0 6 40,0 14 29,2 
Homenageado. 2 11,1 5 33,3 4 26,7 11 22,9 
Próxima. 2 11,1 7 46,7 1 6,7 10 20,8 
Sem problemas. 4 22,2 2 13,3 2 13,3 8 16,7 
Com uma certa distância, uma certa formalidade. 1 5,6 1 6,7 4 26,7 6 12,5 
De amizade, de conselheiro. 3 16,7 1 6,7 1 6,7 5 10,4 
Bem humorada. 1 5,6 2 13,3 1 6,7 4 8,3 
Em processo de melhoria. 1 5,6 0 0,0 2 13,3 3 6,3 
Já foi melhor. 2 11,1 0 0,0 0 0,0 2 4,2 
Colegas          
Excelente, fantástico, muito bom, perfeito, boa, tranqüila. 16 88,9 12 80,0 12 80,0 40 83,3 
Leve, sem disputa, cooperativo, entre amigos. 9 50,0 6 40,0 6 40,0 21 43,8 
Clima saudável, respeitoso, acolhedor. 7 38,9 2 13,3 11 73,3 20 41,7 
Distante de alguns. 3 16,7 8 53,3 6 40,0 17 35,4 
Sem problemas. 5 27,8 4 26,7 4 26,7 13 27,1 
Em permanente disputa, rivalidade, jogo de vaidades. 1 5,6 7 46,7 4 26,7 12 25,0 
Relação profissional, respeitosa. 2 11,1 2 13,3 4 26,7 8 16,7 
Superiores          
Fácil acesso, proximidade da chefia imediata, aberta, 
respeitosa. 14 77,8 9 60,0 13 86,7 36 75,0 
Perfeita, ótima, boa demais, boa, tranqüila. 14 77,8 10 66,7 11 73,3 35 72,9 
Relação profissional, permeada de divergências.   0,0 8 53,3 2 13,3 10 20,8 
Sem problemas. 4 22,2 3 20,0 2 13,3 9 18,8 
Apoio          
Fantástico, muito bom, tranqüilo. 11 61,1 13 86,7 12 80,0 36 75,0 
Permeada de exigências, dificuldades. 6 33,3 8 53,3 2 13,3 16 33,3 
Complicada, desagradável, precisa ser melhorado. 4 22,2 4 26,7 0 0,0 8 16,7 
Sem problemas. 3 16,7 1 6,7 3 20,0 7 14,6 
Distante, formal. 1 5,6 0 0,0 2 13,3 3 6,3 

Fonte: Respostas dos entrevistados. 
Nota: A soma das freqüências pode ser superior a 100%, pois os entrevistados podem ter dado mais de uma resposta ou apontar mais de um 

aspecto relevante na mesma resposta. Quanto às abreviações, FA refere-se a freqüência absoluta e FR, a freqüência relativa. 

 

Com relação aos alunos, ressalte-se nos comentários dos entrevistados a importância 

das relações de afetividade desenvolvidas e mantidas com tais sujeitos, bem assim o modo 

como elas têm mudado recentemente: 

Olha, já foi muito afetuosa, muito amorosa, carinhosa, muita amizade. Já foi muito 
confiável. De uns tempos para cá, a relação piorou. A relação afetiva piorou. 
Porque aquela atitude defensiva que a gente tem que assumir. Eu estou um ano 
cada vez mais velho, estou mais exigente, talvez até mais inteligente, talvez até mais 
sabido. E esse aluno, cada vez mais desinteressado... [...] Ele é um aluno cliente. 
Porque, às vezes, falam: “Você é meu. Você está me prestando serviço. Você é meu 
funcionário. Você é meu atendente”. Um negócio desse tipo. A gente costuma ter 
uma idéia, dar uma resposta malcriada. Então, eu tenho uma relação muito 
amigável. Eu já fui mais soltinho. [...] A gente tinha turmas assim que ficavam 
amigas. Ia para buteco tomar umas cervejas. Eu não faço isso mais hoje em dia. Eu 
não faço, não, porque os alunos estão muito abusados. E, às vezes, perigosamente 
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sedutores, não é? [...] As linhas fronteríssias estão muito tênues, muito perigosas. 
[...] Então, como dizia um colega meu: “Cuidado com a patologia dos alunos”   
(E26-Prof-Psic-UCom). 

 

No que diz respeito aos colegas, perceberam-se relações ambíguas desenvolvidas entre 

os pares, ora de afetividade, ora de respeito, de distanciamento, de profissionalismo. No caso 

da UCom, as relações tanto positivas como negativas são mais próximas, e o embate teórico 

ocorre perifericamente, normalmente no contexto da sala de aula: 

Ah, com os colegas é excelente, ta. É excelente. Não tem nada, mas nada. Não tem 
nenhum “senão” a respeito dos colegas (E14-Prof-Eng-UCom).  

Mas a gente convive muito bem. Cada um entra na sua sala, vai falar do seu tema. 
[...] Essa briga não pode ser uma briga pessoal. E se alguma discussão a gente tem 
que sustentar, ela é teórica, ela vale a pena, ela só vai enriquecer os alunos. Então, 
eu não tenho muito problema com os colegas não (E22-Profa-Psic-UCom). 

Uma vez um colega falou assim: “Ah, porque nós somos amigos...” Eu falei 
assim: “Não, não. Nós não somos amigos. Nós somos colegas”. [Ele] é um 
grande companheiro aqui na escola, né. Nós temos, assim, é, relações políticas. 
Assim, a gente faz algumas tramas políticas juntos (E25-Prof-Psic-UCom). 

Não, não, não. Na academia, não tem respeito. O que puder fazer para sacanear 
o outro, te faz. Então, você tem que me desculpar a metáfora:  Você tem que 
andar com a [impublicável] encostada na parede, sabe... Claro que não há 
nenhum tipo de agressão verbal, mas como qualquer instituição existe fofoca, 
existe maledicência, sabe. É interessantíssimo... (E27-Prof-Psic-UCom). 

 

Na UConf, os professores parecem transitar entre relações que variam entre mais e 

menos amistosas, dependendo de como se localizam na malha política. O espaço físico, na 

sua percepção, também é um forte determinante dessas relações: 

As salas de professores da [UConf] são de vários cursos, não apenas do Direito. 
E eu acho que isso dificulta, porque você não tem contato com outras áreas [...]. 
Os demais eu não tenho muito contato. Eu quase não entro na sala dos 
professores. É um trabalho individual, né, solitário (E28-Profa-Adv-UConf). 

 

Na UPub, o jogo político é aberto e o vínculo de trabalho do professor (concursado, 

estável) permite um posicionamento mais individualizado. Mesmo assim, relações de amizade 

mais profunda são perceptíveis: 

Alguns dos colegas que estão aqui no departamento são amigos já de muito tempo 
[...]. Tem outros que eu tenho um contato muito, muito fácil, muito respeitoso. 
Embora a gente possa divergir em determinados pontos, isso é comum nas nossas 
reuniões: divergências. Mas não temos nenhum problema. Eu acho que esse 
departamento foi brindado com um corpo docente muito tranqüilo. Isso, inclusive, 
é opinião fora do departamento. A gente escuta falar tantos problemas aí de 
crises entre professores! Conheço tantos casos... Aqui não existe isso, felizmente 
(E50-Prof-Eng-UPub). 
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As relações que os entrevistados mantêm com os superiores parecem ser mais 

simétricas, já que são eleitos e vistos como colegas exercendo funções administrativas e 

temporárias, principalmente na UPub. Já na UCom e na UConf, parece haver um respeito 

maior à hierarquia e às relações afetivas, até como forma de manutenção do emprego: 

Eles nem se portam como superiores [...]. Eles são assim de uma gentileza... Eles 
não se portam como pessoas superiores. Então, eu acho assim que quem trabalha 
na [UCom] tem sorte porque é um pessoal assim... é fino (E16-Profa-Adv-UCom). 

 

Quanto ao pessoal de apoio, as respostas dos docentes indicam relacionamentos 

paradoxais: no caso da UPub, em função da estabilidade dos funcionários concursados; e, na 

UCom e na UConf, devido às diferenças de tratamento dispensado aos professores: 

O apoio é meio complicado. A impressão que dá é que eles têm muito pouco 
aparelho e pouca gente. Então, eles acabam selecionando [...]. Um semestre eu usei 
muito isso [recursos audiovisuais]. Teve gente do apoio perguntando para aluno se 
eu usava mesmo. Quer dizer, desagradável. Eu sei que deve ter professor que 
gostaria de usar, e eles estão fazendo, talvez, uma pesquisa para saber se o 
professor usa ou não usa efetivamente, né. Mas mesmo assim, é extremamente 
desagradável, né... [...] Tem que ter um bom relacionamento com os funcionários. 
Os funcionários são muito atenciosos aqui, agradabilíssimos... (E17-Profa-Adv-
UCom). 

Eu acho que o professor é muito cobrado, ele é muito exigido. Ele faz não sei 
quantos relatórios por ano, ele faz relatório pra todo mundo. Ele tem que ser 
aprovado pelo... Os funcionários, não. Os funcionários, não quer trabalhar, ele não 
trabalha simplesmente, e ponto final, acabou. Não há Cristo que faça ele trabalhar 
[risos]. [...] Eu também sou concursada. Isso não me impede assim de... de, né. [...] 
É da maneira como ele é acompanhado. Nós, todo ano, o professor tem um 
relatório lá. Ele é levado à chefia, chefia examina, aprova ou não aprova... 
Funcionário, não. Entra ano e sai ano, não tem avaliação nenhuma. Não tem 
absolutamente nada (E48-Profa-Eng-UPub). 
 

Ao final da caracterização de seus relacionamentos no interior da universidade, os 

professores foram questionados sobre com qual desses públicos ele tinha maior facilidade e 

maior dificuldade de lidar no cotidiano. Os resultados estão quantificados na Tabela 32, e as 

justificativas dadas pelos acadêmciso denotam a necessidade de eles lidarem com interesses 

diferenciados o tempo todo, exigindo mobilização de competências variadas em curto espaço 

de tempo, fato que pode gerar situações de pressão e, daí, estresse e até burnout. 
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Tabela 32 – Públicos com os quais os entrevistados têm mais facilidade e mais dificuldade em 
lidar no seu cotidiano 
 
Respostas dos docentes UCom UPub UConf Total 
 FA FR FA FR FA FR FA FR 
Maior facilidade em lidar com:                 

Alunos 7 38,9 11 73,3 6 40,0 24 50,0 
Colegas 7 38,9 3 20,0 1 6,7 11 22,9 
Apoio 0 0,0 4 26,7 2 13,3 6 12,5 
Todos 4 22,2 0 0,0 3 20,0 7 14,6 
Superiores  1 5,6 0 0,0 0 0,0 1 2,1 
Não explicitou 0 0,0 1 6,7 2 13,3 3 6,3 

Maior dificuldade em lidar com:          
Apoio 7 38,9 6 40,0 0 0,0 13 27,1 
Alunos 6 33,3 1 6,7 4 26,7 11 22,9 
Colegas 1 5,6 5 33,3 3 20,0 9 18,8 
Superiores 0 0,0 2 13,3 5 33,3 7 14,6 
Nenhum deles 5 27,8 0 0,0 2 13,3 7 14,6 
Não explicitou 0 0,0 1 6,7 1 6,7 2 4,2 

Fonte: Respostas dos entrevistados. 
Nota: A soma das freqüências pode ser superior a 100%, pois os entrevistados podem ter dado mais de uma resposta ou apontar mais de um 

aspecto relevante na mesma resposta. Quanto às abreviações, FA refere-se a freqüência absoluta e FR, a freqüência relativa. 

 

Verificou-se que 50,0% dos professores realçaram em suas repostas o gosto pelos 

alunos, pelo estar na sala de aula, pelo contato maior, pelo prazer em ensinar e perceber a 

aprendizagem dos alunos, pelo fato de eles terem cabeça mais arejada, aberta e alguns até pela 

proximidade de idade.   

Os meus alunos, nós temos um contato semanal, estão sempre ali. Então, existe a 
história que não há com os outros (E28-Profa-Adv-UConf). 

Eu trato os alunos como a peça mais importante (E37-Prof-Eng-UConf). 

Com os alunos, sem dúvida nenhuma... Cabeça mais arejada, a maleabilidade a 
aceitar o melhor caminho, sempre (E45-Prof-Adv-UPub). 

 

Os jogos políticos foram referenciados como elementos dificultadores das relações no 

interior da universidade. Quando são menos intensos, o docente se sente mais confortável do 

ponto de vista da competência comportamental.  

[Maior facilidade com] alunos e pessoal de apoio, porque não tem o elemento de 
ciúme, inveja envolvido nisso, características humanas sem muito propósito, né 
(E44-Profa-Adv-UPub). 

 

A facilidade em lidar com colegas foi relacionada por 22,9% dos professores, os quais 

se referiram a aspectos afetivos, como o conhecer seus pares, aprender com eles, ter interesses 

compatíveis etc.  

Professores: eu tenho facilidade porque trabalhamos no mesmo ramo e temos aulas 
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em comum. Ou seja, gostamos da mesma coisa. Nossas conversas são boas porque 
a gente acaba trocando experiência de vida profissional, principalmente eu que sou 
muito jovem. Isso pra mim é interessante porque eu aprendo muito com as 
conversas informais que às vezes eu tenho com os meus colegas (E18-Prof-Adv-
UCom). 

Porque é a linguagem mais comum (E35-Profa-Eng-UConf). 

Sem dúvida, com os colegas, pelo nível de conversa, pelo nível de conhecimento, 
pela harmonia de buscar coisas em comum. É... questão inclusive pessoal, pelo 
afeto pessoal que a gente tem. São pessoas que eu conheço há mais tempo. Os 
alunos passam, os colegas ficam (E50-Prof-Eng-UPub). 

 

Quanto ao pessoal de apoio, 12,5% dos docentes disseram ser com eles seu melhor 

relacionamento em virtude do contato mais freqüente e da sua disponibilidade em viabilizar o 

trabalho do professor. 

A Secretaria. [...]. Meu contato com eles é diário [...]. Então, funciona muito bem. 
Não tem nenhuma [...] dificuldade. Mas a Secretaria tem uma proximidade das 
minhas necessidades hoje pelo contato que se faz com eles (E31-Prof-Adv-UConf).  

O pessoal de apoio aqui dentro da UConf. Eles são muito disponíveis, sabe. Só 
não te atende se não tiver jeito mais (E34-Profa-Eng-UConf). 

 

Com os superiores, o respeito mútuo e a proximidade foram os pontos mais 

evidenciados por 2,1% dos professores.  

Já acerca das dificuldades, 27,1% dos entrevistados (a maioria) responderam relacionar-

se com o pessoal de apoio, apesar de perceberem que esse público está sobrecarregado, que os 

trabalhos são de natureza diferenciada, que o professor atropela o apoio em decorrência de 

suas necessidades, que ele remete ao professor decisões sobre os alunos que não são se sua 

alçada ou, ainda, que não funcionam como apoio efetivo ou têm menos contato.  

Eu estou até tentando não passar perto de lá, porque eu acho que atendimento 
péssimo, mal educado, um atendimento frio, um atendimento, assim, muito ruim. 
Péssimo (E25-Prof-Psic-UCom). 

Dificuldade... Seria, talvez, com os servidores, mas não dificuldade de 
relacionamento... menor contato, né (E46-Prof-Adv-UPub). 

 

Quanto aos alunos, as ambigüidades vêm à tona, já que os entrevistados frisaram 

dificuldades no sentido de lidar com pessoas desinteressadas ou rebeldes, de conscientizá-los 

da importância dos conteúdos e da forma como serão avaliados, de exigirem sempre mais dos 

professores, isto é, de desafiá-los, da relação com eles ser transitória, de os alunos não terem 

limites ou serem rebeldes, ou ainda um processo em melhoria.  
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Onde tem o maior contato, né, [as dificuldades] são também com os alunos. Tem 
sempre algum problema. Se a  nota da turma é baixa, os problemas aumentam 
porque eles te procuram desesperadamente. Mas os alunos têm sempre alguma 
coisa para te perguntar, têm sempre algum trabalho que eles não entregaram, tem 
sempre alguma matéria que não foi entendida, tem sempre uma nota que eles não 
concordam, [...] querendo adiar uma prova, querendo o absurdo da prova com 
consulta, que eu não concordo. E assim vai.. Então, as arestas são sempre com os 
alunos também (E28-Profa-Adv-UConf). 

A maior parte do meu tempo é lidando com o aluno. Então, eu acho que a maior 
dificuldade realmente é com os alunos (E34-Profa-Eng-UConf). 

 

É interessante ressaltar que alguns professores queixaram-se do distanciamento dos 

colegas por vários motivos: crescimento da Instituição, interesses diferentes, ausência de salas 

(gabinetes) para os professores, poucas reuniões, distanciamento dos colegas que lecionam 

disciplinas iguais ou do mesmo núcleo, formação de “grupinhos” mais fechados, critérios 

avaliativos diferenciados, falta de cuidado com o aluno etc.  

Eu acho que é mais difícil pela falta de contato. Você está muito menos com os 
professores do que com as demais participantes da atividade acadêmica. [...] 
Então, eu acho que a relação entre os professores é mais difícil nesse sentido. Acho 
que a gente tem pouco espaço de construção coletiva. Eu acho que é muito mais 
solitária as relações. E acho isso: que tem a dinâmica de poder. Então, de uma 
certa maneira, eu acho que isso atrapalha um pouco, mas acho que isso vai estar 
presente em qualquer lugar (E55-Profa-Psic-UPub). 

 

As dificuldades mencionadas com os superiores foram redirecionadas para as relações 

de poder que se manifestam em qualquer estrutura organizacional e também para as 

diferenças em termos de posicionamentos pessoais.  

Coordenação. Acho que talvez por esse senso de hierarquia, que eu tenho que 
introjetar, mas humanamente não aceito.. [risos] Eu respeito, mas eu não tenho 
essa. Talvez seja o pessoal de coordenação que eu tenho maior dificuldade, com o 
poder. Acho que tenho dificuldade com o poder, quem exerce o poder (E29-Profa-
Adv-UConf). 

Ah, é com a administração superior da Universidade, né, porque eles têm que dizer 
“não” pra gente, e é difícil a gente às vezes aceitar esses “nãos”, né [...]. [O 
processo] é lento, é complicado. Ele é brecado, sabe. Então, o negócio é difícil aqui 
e isso desgasta (E30-Prof-Adv-UConf). 

Pela distância de projetos. Não é nem pelas pessoas em si, não. As pessoas são 
ótimas. São pessoas decentes, razoáveis. Mas a distância de projetos é muito 
grande. A diferença de idade é muito grande, a mentalidade é muito... [...] Então, 
não é que há dificuldade assim do ponto de vista pessoal. Há uma diversidade 
muito grande do ponto de vista de plano, de projeto pra universidade. Eles pensam 
uma coisa completamente diferente do que eu, do que o pessoal mais novo pensa 
(E45-Prof-Adv-UPub). 

 

Note-se, ainda, que 14,6% dos entrevistados afirmaram ter facilidade em lidar com 
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todos os públicos; e 14,6% (não exatamente os mesmos anteriores), não ter dificuldades com 

nenhum especificamente, dois deles atribuindo esse “privilégio” ao seu “tempo de casa” na 

Instituição. 

Eu, não. Sinceramente, eu não encontro diferença em facilidade de lidar, até, 
talvez, porque o pessoal, pelo meu tempo de universidade, a maioria das pessoas, 
elas me conhecem, né. Então, isso eu não sei se é bom ou se é ruim, porque passa a 
ter um certo diferencial nesses relacionamentos, né (E38-Prof-Eng-UConf). 

[Facilidade em lidar] com todos, sinceramente. [...] Talvez quem tenha mais 
contato com a gente é o aluno mesmo, né. No frigir dos ovos, mas eu acho que eu 
tenho bom trânsito (E39-Profa-Psic-UConf). 

Eu não tenho dificuldade de lidar com nenhum [grupo]. Tudo sobre controle (E18-
Prof-Adv-UCom). 

Dificuldade? Eu não teria dificuldade (E35-Profa-Eng-UConf). 
 

Duas professoras recusaram-se a responder às questões anteriores, em virtude de se 

tratar de públicos e espaços diferenciados e de manter a mesma pessoa com todos: 

Olha, eu acho que é difícil fazer essa comparação, porque são coisas muito 
diferentes, né [...]. Acho que são lugares muito diferentes, que não dá pra comparar 
o que que é mais, o que que é menos, o que é menos fácil, e tal (E40-Profa-Psic-
UConf). 

Então, eu não vejo como separar essas questões, de apontar um grupo contra o 
outro. Se eu tenho, eu não mudo em função de cada grupo. Eu sou a mesma... (E43-
Profa-Adv-UPub). 

 

Assim sendo, para o exercício de suas atividades na universidade, os uasos têm 

mobilizado competências comportamentais, funcionais, éticas e políticas, de maneira que suas 

competências profissionais sejam reconhecidas e legitimadas pelos diversos atores sociais 

com os quais mantêm relações diretas e diárias. 

Outro meio de manutenção de competências profissionais relaciona-se ao acesso à 

literatura, além das já mencionadas publicações em periódicos. Daí, os entrevistados foram 

questionados sobre sua relação com a biblioteca da IES e sobre sua própria biblioteca. 

Apurou-se que 58,3% deles freqüentam a biblioteca da IES e 72,9% caracterizaram sua 

biblioteca particular de forma positiva. A sistematização das respostas encontra-se na Tabela 

33. 
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Tabela 33 – As bibliotecas, segundo os entrevistados  
 
Respostas dos docentes UCom UPub UConf Total 
 FA FR FA FR FA FR FA FR 
Freqüenta 11 61,1 6 40,0 11 73,3 28 58,3 
Impactos nas atividades acadêmicas          

Variedade do acervo (biblioteca, videoteca). 7 38,9 3 20,0 10 66,7 20 41,7 
Atualização técnica. 7 38,9 5 33,3 8 53,3 20 41,7 
Dão sugestões para aquisições. 2 11,1 3 20,0 4 26,7 9 18,8 
Divulgam o acervo junto aos alunos. 3 16,7 2 13,3 2 13,3 7 14,6 
Espaço para reuniões, conversas com alunos, leitura, 
reflexão. 2 11,1 0 0,0 2 13,3 4 8,3 

Impactos nas atividades extra-acadêmicas          
Atualização, acesso aos clássicos. 2 11,1 0 0,0 3 20,0 5 10,4 

Tem acesso pela Internet, revistas 1 5,6 10 66,7 11 73,3 22 45,8 
Não freqüenta ou freqüenta muito pouco 6 33,3 9 60,0 4 26,7 19 39,6 

A biblioteca particular é melhor. 3 16,7 5 33,3 2 13,3 10 20,8 
O acervo do empresa é melhor. 1 5,6 0 0,0 0 0,0 1 2,1 

Sobre sua biblioteca particular          
Boa, ótima ou excelente, atualizada. 11 61,1 12 80,0 12 80,0 35 72,9 
É um investimento caro. 8 44,4 11 73,3 9 60,0 28 58,3 
Adquire livros com freqüência. 6 33,3 11 73,3 7 46,7 24 50,0 
É eclética, variada. 5 27,8 6 40,0 6 40,0 17 35,4 
Razoável, média, tem o essencial ou o necessário. 5 27,8 2 13,3 3 20,0 10 20,8 
Empresta, dôa, vende livros. 1 5,6 3 20,0 2 13,3 6 12,5 
Não empresta, não gosta de emprestar, tem cuidado ao 
emprestar. 1 5,6 1 6,7 2 13,3 4 8,3 
Livro é insubstituível face aos avanços tecnológicos 
(Internet, cd-rom). 1 5,6 2 13,3 0 0,0 3 6,3 
Pobre, fraca, fraquinha. 3 16,7 0 0,0 0 0,0 3 6,3 
Tem mais livros do que é capaz de ler. 0 0,0 0 0,0 3 20,0 3 6,3 

Fonte: Respostas dos entrevistados. 
Nota: A soma das freqüências pode ser superior a 100%, pois os entrevistados podem ter dado mais de uma resposta ou apontar mais de um 

aspecto relevante na mesma resposta. Quanto às abreviações, FA refere-se a freqüência absoluta e FR, a freqüência relativa. 

 

Assim sendo, dentre as razões para a presença do professor na biblioteca da 

universidade, foram ressaltadas a variedade e a atualização técnica do acervo. Os docentes 

salientaram que continuamente colaboram com a biblioteca ao darem sugestões para 

aquisições, divulgarem entre os alunos os materiais disponíveis e pelo fato de utilizarem este 

espaço para reuniões com alunos. Quanto às suas atividades extra-acadêmicas, a atualização 

técnica foi o principal impacto citado com relação ao acesso ao acervo. Os professores 

ressaltaram o investimento financeiro que realizam quando da aquisição de obras para sua 

coleção e 35,4% deles demonstraram interesses ecléticos, ou seja, indo além de sua área de 

conhecimento específico. Foi mencionado o caráter insubstituível do bem físico, a despeito 

das facilidades magnéticas ou virtuais. Percebe-se, dessa forma, uma preocupação constante 

com a ampliação de seus conhecimentos e das possibilidades que estes abrem em face do 

universo acadêmico. Nessa direção, o comentário de um professor sobre sua biblioteca: 

Olha, ela está em formação, né. Eu já cheguei a quase mil volumes. Olha, eu dou 
uma nota 6 para ela. [...] Na verdade, ela está limitada, naquilo que eu trabalhei, 
né... [...] Mas tem esses arroz com feijão aí, sem sal, sem alho, sem nada, né. 
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Coisa mais insossa a minha biblioteca! Ela é uma biblioteca, né, ela não é uma 
referência. Na verdade, ela é uma referência bibliográfica do que eu fiz aí ao 
longo da minha vida, mas não é uma biblioteca que serve para qualquer um, por 
exemplo (E21-Prof-Adv-UCom). 

Eu tenho vício de livro [risos] [...] Na casa dos meus livros eu sou visita. [...] Eu 
não tenho como classificar, porque a ligação emocional... Eu não empresto. Não 
adianta! Eu não dou, não vendo. É o meu maior patrimônio, meu maior 
patrimônio. Nota 100  (E46-Prof-Adv-UPub). 

 

Dois professores, um da UConf e outra da UCom, relataram que doam livros, quer 

porque não cabem mais no seu espaço, quer porque o conhecimento deve circular: 

A minha biblioteca particular ela é flutuante, porque ela  vai ficando cheia e eu 
vou dando, vai ficando cheia e eu vou dando... pros amigos, pros alunos. É 
porque vai tendo tanto que por fim eu não tenho onde pôr... (E16-Profa-Adv-
UCom). 

Porque eu acho que o que vale, em termos de livros, é o que eles deixam dentro 
da gente. Então, o que os livros vão significar dentro de uma estante tem um valor 
muito menor. Eu tenho um prazer maior ainda: de poder entregar o livro e falar 
assim: “Fica com ele e, se for o caso, se você gostar e achar interessante, passe 
ele para frente depois também”. O livro cumpre a missão, e pronto (E38-Prof-
Eng-UConf). 

 

No entanto, notou-se uma certa desvalorização do espaço da biblioteca como algo 

compartilhado e uma valorização da biblioteca particular, o que denota uma individualização 

do saber, o que pode ser útil nos jogos políticos no interior da profissão, porém 

enfraquecendo-a do ponto de vista da coletividade.  

Nesse sentido, as respostas dos entrevistados sobre suas percepções acerca de seus pares 

pertencentes aos quadros das outras universidades abordadas demonstraram heterogeneidades, 

implicando identificações frágeis e, por conseqüência, gerando impactos negativos no 

processo de profissionalização da categoria.  

A Tabela 34 mostra como os docentes da UPub são percebidos pelos seus pares da 

UConf e da UCom. 
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Tabela 34 – O docente da UPub, segundo os entrevistados da UCom e da UConf 

Respostas dos docentes UCom UConf Total 
 FA FR FA FR FA FR 
Aspectos positivos dos docentes             

Têm mais acesso à pesquisa. São pesquisadores. 5 27,8 4 26,7 9 27,3 
Têm dedicação exclusiva. Logo, têm mais tempo para se envolver na 
vida acadêmica na UPub. 5 27,8 2 13,3 7 21,2 
Têm mais status, mais prestígio. São mais vaidosos. 4 22,2 3 20,0 7 21,2 
Estão submetidos a menos cobrança, menos pressão. 1 5,6 5 33,3 6 18,2 
Alguns são sérios, dedicados, preocupados com os alunos. "Carregam o 
piano da instituição". 2 11,1 2 13,3 4 12,1 
Dão menos aulas. 1 5,6 2 13,3 3 9,1 
Participam mais de eventos. 1 5,6 1 6,7 2 6,1 
Têm mais liberdade. 2 11,1 0 0,0 2 6,1 
São mais titulados. 1 5,6 0 0,0 1 3,0 
São mais politizados. 1 5,6 0 0,0 1 3,0 
Prestam consultoria através de uma fundação. 1 5,6 0 0,0 1 3,0 
Têm privilégios financeiros (licença remunerada integral) quando se 
afastam para doutoramento. 1 5,6 0 0,0 1 3,0 

Aspectos negativos dos docentes        
Ganham menos, têm que completar a renda com outras atividades. 5 27,8 3 20,0 8 24,2 
Alguns são descomprometidos. 2 11,1 6 40,0 8 24,2 
Mantém uma relação profissional com os alunos. Não infantilizam o 
aluno. Não se envolvem afetivamente. 3 16,7 3 20,0 6 18,2 
Alguns não são freqüentes. Delegam a docência para monitores, 
assessores ou substitutos.  1 5,6 4 26,7 5 15,2 
"Podem" se acomodar. São acomodados, às vezes. 3 16,7 2 13,3 5 15,2 
Estão mais longe do mercado, da prática profissional. 4 22,2 1 6,7 5 15,2 
São bairristas, arbitrários, ortodoxos, fechados, pedantes, retaliadores, 
imprestáveis. 3 16,7 0 0,0 3 9,1 
Fazem da Federal um "bico", um meio de atingir outros fins. 0 0,0 2 13,3 2 6,1 
Não têm didática. 1 5,6 0 0,0 1 3,0 
São desorganizados. 1 5,6 0 0,0 1 3,0 
Não se envolvem com os professores substitutos, não concursados. 0 0,0 1 6,7 1 3,0 
Produzem menos. 0 0,0 1 6,7 1 3,0 
Desprestigiam a graduação. 1 5,6 0 0,0 1 3,0 
Parecem não ter consciência dessas vantagens. 1 5,6 0 0,0 1 3,0 

Aspectos positivos relativos à natureza e à estrutura da IES        
São funcionários públicos, concursados. Têm estabilidade. Se 
comprometem com a cultura acadêmica. 6 33,3 4 26,7 10 30,3 
Seus alunos são melhores, mais interessados, mais qualificados.  2 11,1 5 33,3 7 21,2 
Têm uma estrutura universitária mais consolidada. É mais fácil se 
envolver em outras atividades (pesquisa, extensão, estágio). 2 11,1 2 13,3 4 12,1 
Têm uma estrutura melhor, pois o governo investe.  2 11,1 0 0,0 2 6,1 
Têm uma preocupação diferenciada com as questões financeiras, pois 
suas verbas são públicas. 0 0,0 2 13,3 2 6,1 
Sua biblioteca é ótima, fantástica. 0 0,0 1 6,7 1 3,0 
Seus departamentos são fortes. Têm mais autonomia.  1 5,6 0 0,0 1 3,0 
Sua pós-graduação é muito prestigiada. 1 5,6 0 0,0 1 3,0 

Aspectos negativos relativos à natureza e à estrutura da IES        
Suas condições de trabalho são péssimas. A estrutura curricular é fraca. 
A biblioteca é pior. 2 11,1 2 13,3 4 12,1 
Seus jogos políticos são pesados, são mais intensos. 1 5,6 2 13,3 3 9,1 
São menos ágeis. 1 5,6 1 6,7 2 6,1 
Sua pós-graduação tem vivenciado problemas. 1 5,6 0 0,0 1 3,0 
Têm menos oportunidades de pesquisa. 0 0,0 1 6,7 1 3,0 
Têm uma visão menos humanista, menos filosófica. 0 0,0 1 6,7 1 3,0 
Sua IES é maior (maior dificuldade de acesso ao círculo do poder). 1 5,6 0 0,0 1 3,0 

Gostaria de ser docente na UPub ?             
Meu sonho é ser um deles. 3 16,7 0 0,0 3 9,1 
Não tenho vontade de ser um deles. 2 11,1 2 13,3 4 12,1 

Fonte: Respostas dos entrevistados. 
Nota: A soma das freqüências pode ser superior a 100%, pois os entrevistados podem ter dado mais de uma resposta ou apontar mais de um 

aspecto relevante na mesma resposta. Quanto às abreviações, FA refere-se a freqüência absoluta e FR, a freqüência relativa. 
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Assim, os professores da UPub são vistos como privilegiados, como tendo acesso a uma 

estrutura secular e consolidada. De outro lado, seu mérito e seu comprometimento são 

continuamente questionados. 

Na [UPub], eles são os privilegiados. Aliás, o meu sonho de consumo é um dia dar 
aula na [UPub] (E14-Prof-Eng-UCom). 

Eu fui aluno da [UPub]. [...] Então tem muita gente lá que não tem vocação, que 
não podia estar lecionando, que não podia estar ali, né, assim… E não poderia 
estar em lugar nenhum (E19-Prof-Adv-UCom). 

Ali você tem determinada estrutura [...]. É questão de grife, né [...]. O sujeito não 
merecia estar ali, não merecia o título de professor, coisa nenhuma. Ele está ali 
dentro por conta de uma estabilidade. Ele vai ser apresentado como “o” 
professor (E21-Prof-Adv-UCom). 

As poucas vezes que eu fui à [UPub] para encontrar com o [orientador], eu via 
que tinha aqueles que vestem a camisa, que são muito poucos, e aqueles que não 
vestem de jeito nenhum, que nem sabem que camisa é essa que eu estou falando 
(E28-Profa-Adv-UConf). 

 

Na Tabela 35, podem-se visualizar as características atribuídas aos docentes da UConf 

pelos seus pares da UCom e da UPub. 
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Tabela 35 – O docente da UConf, segundo os entrevistados da UCom e da UPub 
 
Respostas dos docentes UCom UPub Total 
 FA FR FA FR FA FR 
Aspectos positivos dos docentes             

Participam ativamente dos jogos políticos. 0 0,0 2 13,3 2 6,1 
São profissionais de alto nível, respeitados, capacitados. 2 11,1 0 0,0 2 6,1 
Têm liberdade, autonomia. 1 5,6 1 6,7 2 6,1 
Sua remuneração é melhor. 0 0,0 2 13,3 2 6,1 
São comprometidos, dedicados, cumpridores de horário, de programa. 1 5,6 0 0,0 1 3,0 

Aspectos negativos dos docentes        
São ortodoxos, fechados, inquestionáveis, distantes dos alunos. 2 11,1 1 6,7 3 9,1 
Não têm autonomia, liberdade. 0 0,0 3 20,0 3 9,1 
Dão muitas aulas (na própria IES e em outras). 0 0,0 2 13,3 2 6,1 
São mais velhos. 1 5,6 0 0,0 1 3,0 

Aspectos positivos relativos à natureza e à estrutura da IES        
São mais parecidos com UCom, ambas particulares. 5 27,8 1 6,7 6 18,2 
Sua IES é séria, preocupada com a qualidade. 0 0,0 2 13,3 2 6,1 
Estão se consolidando como universidade (estruturas de extensão, de 
pesquisa). 0 0,0 2 13,3 2 6,1 
Têm apoio logístico. A gestão funciona. 0 0,0 1 6,7 1 3,0 
Existe a possibilidade de trabalharem com grupos menores. 1 5,6 0 0,0 1 3,0 
Seus alunos são de bom nível. 0 0,0 1 6,7 1 3,0 
Têm prática profissional mediana. 1 5,6 0 0,0 1 3,0 
Investem mais no corpo docente, principalmente quando da titulação. 1 5,6 0 0,0 1 3,0 

Aspectos negativos relativos à natureza e à estrutura da IES        
São horistas, não têm estabilidade, vivem inseguros, são 
subaproveitados. 1 5,6 8 53,3 9 27,3 
Têm que adequar sua postura frente aos alunos (mais dependentes, sem 
iniciativa). 1 5,6 7 46,7 8 24,2 
Estão submissos a uma ideologia religiosa, dogmática. 6 33,3 0 0,0 6 18,2 
Não têm estrutura de pesquisa. 0 0,0 5 33,3 5 15,2 
São muito cobrados pela Coordenação. 0 0,0 4 26,7 4 12,1 
Sua gestão é pior. A estrutura é segmentada, menos ágil. 3 16,7 0 0,0 3 9,1 
Têm menos acesso ao corpo diretivo da IES. 2 11,1 0 0,0 2 6,1 
O processo seletivo deles é nebuloso, pouco divulgado, fechado. 1 5,6 0 0,0 1 3,0 
Estão fisicamente longe. 1 5,6 0 0,0 1 3,0 
Investem pouco na titulação do corpo docente. 0 0,0 1 6,7 1 3,0 

Gostaria de ser docente na UConf ?             
Não tenho vontade de ser um deles. 1 5,6 3 20,0 4 12,1 

Sem comentários             
Desconhece a instituição. 1 5,6 0 0,0 1 3,0 

Fonte: Respostas dos entrevistados. 
Nota: A soma das freqüências pode ser superior a 100%, pois os entrevistados podem ter dado mais de uma resposta ou apontar mais de um 

aspecto relevante na mesma resposta. Quanto às abreviações, FA refere-se a freqüência absoluta e FR, a freqüência relativa. 

 

Os dois aspectos mais citados sobre os professores da UConf relacionam-se ao regime 

de trabalho (horistas, sem estabilidade, inseguros, subaproveitados) e ao seu posicionamento 

em face dos alunos (mais dependentes, sem iniciativa). Tais características, apesar de 

exigirem competências profissionais variadas, implicam impactos negativos no 

profissionalismo, na medida em que dificultam o reconhecimento da autoridade profissional. 

Note-se ainda que a IES é percebida como dogmática em virtude de ser confessional: 

O professor lá de Psicologia, por exemplo, ele é muito atrelado, ele é muito preso a 
certas concepções da Igreja Católica, a respeito da alma, o psiquismo, sabe. Então, 
a Psicologia não é bem vista dentro da universidade. Ela tem uma perseguição, ela 
faz uma concorrência com dogmas da Igreja Católica [...]. Eu fiquei sabendo: a 
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reitoria não engolia a Psicologia. Ela sempre teve um projeto de — vê se isso é 
projeto? — acabar com a Psicologia (E25-Prof-Psic-UCom). 

 

Os colegas da UCom passam por situação semelhante, conforme características 

referenciadas nas respostas dos docentes da UPub e da UConf, sistematizadas na Tabela 36. 

 

Tabela 36 – O docente da UCom, segundo os entrevistados da UPub e da UConf 
 
Respostas dos docentes UPub UConf Total 
 FA FR FA FR FA FR 
Aspectos positivos dos docentes             

São colaborativos. Parecem satisfeitos na IES. Ambiente coeso, 
igualitário, tranqüilo. 5 33,3 1 6,7 6 20,0 
Sua remuneração é melhor. 3 20,0 2 13,3 5 16,7 

Aspectos negativos dos docentes        
São competitivos. Alguns querem permanecer no poder. O jogo 
político é pesado. 1 6,7 2 13,3 3 10,0 
Estão inseguros, com medo, tristes. 2 13,3 1 6,7 3 10,0 
Têm menos autonomia, nenhuma autonomia. 2 13,3 1 6,7 3 10,0 
Dão aula em outros lugares. 1 6,7 0 0,0 1 3,3 
São fechados, ortodoxos. 1 6,7 0 0,0 1 3,3 

Aspectos positivos relativos à natureza e à estrutura da IES        
É uma universidade privada, preocupada com a qualidade, séria. Está 
se consolidando como universidade (pesquisa, extensão). 9 60,0 2 13,3 11 36,7 
São mais parecidos com os da UConf, IES particular. 0 0,0 7 46,7 7 23,3 
Têm um excelente apoio logístico. São organizados. 3 20,0 1 6,7 4 13,3 
Dão uma formação mais técnica para o aluno. 0 0,0 2 13,3 2 6,7 
Sua IES teve um crescimento artificial. 0 0,0 1 6,7 1 3,3 

Aspectos negativos relativos à natureza e à estrutura da IES        
Têm que adequar sua postura frente aos alunos (mais dependentes, sem 
iniciativa). 4 26,7 2 13,3 6 20,0 
São horistas, estão subaproveitados. 5 33,3 0 0,0 5 16,7 
São muito cobrados pela Coordenação. 4 26,7 0 0,0 4 13,3 
Não têm estrutura de pesquisa. 4 26,7 0 0,0 4 13,3 
Eles têm uma visão menos humanista, menos filosófica. 0 0,0 2 13,3 2 6,7 
Seu intercâmbio com professores de outras áreas é menor. 0 0,0 1 6,7 1 3,3 
Passaram por processos de reestruturação ("Reengenharia humana"). 0 0,0 1 6,7 1 3,3 

Gostaria de ser docente na UCom ?        
Não gostaria de ser um deles. 2 13,3 1 6,7 3 10,0 
Gostaria de ser um deles. 1 6,7 0 0,0 1 3,3 

Sem comentários        
Não respondeu, pois não tem informações. Desconhece a IES, 
professores e alunos. 0 0,0 5 33,3 5 16,7 

Fonte: Respostas dos entrevistados. 
Nota: A soma das freqüências pode ser superior a 100%, pois os entrevistados podem ter dado mais de uma resposta ou apontar mais de um 

aspecto relevante na mesma resposta. Quanto às abreviações, FA refere-se a freqüência absoluta e FR, a freqüência relativa. 

 

Um aspecto interessante indicado pelos professores entrevistados da UPub e da UConf 

com relação aos da UCom é a consolidação da universidade em que esses últimos trabalham, 

além do fato de parecerem ser mais colaborativos, de estarem satisfeitos com a IES e de 

manterem um clima amistoso, um ambiente coeso, igualitário e tranqüilo de trabalho. De 

outro lado, o fato de pertencerem a um quadro de docentes numa IES particular, no qual é 

necessário manter um certo equilíbrio (instável) em face dos colegas, dos alunos e da própria 
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universidade denota uma fragilidade interna que exige outras competências profissionais não 

tanto cognitivas, mas outras menos mensuráveis e, portanto, mais sujeitas a arbitrariedades 

quando de sua avaliação. 

Apesar que a [UCom] ter um ponto em comum com a [UPub]: ela não tem dono. 
Então ela às vezes fica meio refém disso aí, né. Porque se ela não tem dono, então 
sempre tem aqueles grupinhos que querem ser donos [...]. Eles querem se 
perpetuar.. (E30-Prof-Adv-UConf). 

Eu acho que lá é uma das universidades que melhor tem equílibro dentro das 
particulares que tem por aí. É a que eu tenho melhor notícia (E45-Prof-Adv-UPub). 

Eu acho que a [UCom] é a melhor. Eu não sou professor da [UCom] [...]. Eu acho 
que a estrutura da [UCom], o tratamento com o professor, da instituição com o 
professor, o nível de comprometimento da Direção com o ensino, sabe. [...] E 
avaliando a [UCom] eu pude de fora ver o que é. Pra mim, ela hoje é a melhor 
faculdade de Direito que tem em Belo Horizonte (E46-Prof-Adv-UPub). 

 

Comparando-se as três tabelas anteriores, percebem-se divisões internas nesse segmento 

da categoria profissional. No fundo, os professores questionam as mesmas coisas, mas os da 

UPub, que no interior do grupo se mostraram mais fortes em virtude da legitimação de suas 

atividades, são vistos (e invejados) como diferentes por seus pares das IES particulares. Os 

comentários mostram como o desenvolvimento de competências abrange aspectos 

diferenciados no seio de uma mesma profissão. Por outro lado, reforçam diferenças entre os 

docentes, o que gera impactos negativos sobre a noção de coletividade, colaborando, portanto, 

com o enfraquecimento da profissão, já que não conseguem consolidar o que Freidson (1984) 

chamou de “grupo de referência”.  

Quanto à natureza da IES, alguns comentários são instigantes: 

Eu acredito que trabalhar na [UCom] é mais instigante, é mais motivante do que 
trabalhar numa instituição pública, pela própria natureza... Na instituição 
particular, ela está sempre exigindo que você se torne cada vez melhor. Na 
instituição pública, você vai se tornar cada vez melhor, mas aí você pode se 
acomodar (E15-Prof-Eng-UCom). 

Uma coisa de um serviço público é cobiçada por todo mundo: é que nesse mercado 
globalizado ninguém mais é visto como gente ou competência; apenas como um 
produtor de dinheiro, que cada vez ganha menos produzindo mais. E na hora que 
ele está ganhando muito, é posto outro. Está ocorrendo em toda parte.. (E16-Profa-
Adv-UCom). 

Nas Universidades particulares, pra mim, é como ser professora de colégio. [...] 
Você não tem autonomia, você tem uma Coordenação que te coordena (E54-
Profa-Psic-UPub). 

 

Dessa maneira, a universidade onde o professor desenvolve suas atividades finda por 
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ser um determinante de suas relações tanto no que tange aos demais atores sociais envolvidos 

como aos processos e recursos de que dispõe. Assim, as IES se relacionam indiretamente com 

as opções individuais e coletivas de formação e desenvolvimento de competências 

profissionais docentes. Note-se que prevalece uma percepção acerca das políticas e práticas 

de gestão de pessoas nas IES particulares, na qual os professores se sentem mais cobrados que 

incentivados. De outro lado, seus pares da IES pública parecem ter mais clara a dependência 

maior de si próprio nesses processos, enfatizando que as políticas existem, mas o indivíduo 

tem que ir ao seu encontro. Logo, as competências profissionais não podem, de fato, ser 

percebidas de maneira descolada da realidade onde se efetivam. No entanto, apesar de suas 

semelhanças, os docentes percebem sensíveis diferenças entre si, suas atividades e as IES em 

que trabalham, implicando certo grau de esfacelamento da coletividade que certamente tem 

sido prejudicial à profissão e a si próprios. 

 

5.3.4 A LDB-1996 e suas conseqüências nas competências profissionais e na profissão 

docente 

Quanto às determinações legais, perguntou-se aos entrevistados se eles percebiam 

alguma diferença na Instituição no sentido de se adequar às deliberações da LDB-1996. 

Notou-se que essa lei, suas decorrências (pareceres etc.) e seus impactos na IES e nos 

próprios professores são mais conhecidos na UConf e na UCom, conforme dados 

sistematizados na Tabela 37.   
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Tabela 37 – A LDB-1996, segundo os entrevistados  
 
Respostas dos docentes UCom UPub UConf Total 
 FA FR FA FR FA FR FA FR 
Desconhece a lei ou nada citou de específico que 
denotasse algum conhecimento a respeito. 4 22,2 11 73,3 1 6,7 16 33,3 
Conhece as leis e seus impactos diretos e indiretos. 12 66,7 3 20,0 12 80,0 27 56,3 
Desconhece as leis, mas conhece seus impactos. 2 11,1 2 13,3 2 13,3 6 12,5 
Aspectos referenciados                 

Muita coisa tem mudado (projeto pedagógico, 
currículos de cursos, estrutura, biblioteca, perfil do 
aluno etc.). 9 50,0 9 60,0 13 86,7 31 64,6 
Sentiu necessidade de diferenciar-se dos demais, via 
titulação, valorização da titulação. 5 27,8 2 13,3 11 73,3 18 37,5 
Nada mudou pessoalmente. 4 22,2 8 53,3 1 6,7 13 27,1 
Atualizam continuamente seus materiais. 6 33,3 2 13,3 4 26,7 12 25,0 
Crescimento da IES. 6 33,3 0 0,0 5 33,3 11 22,9 
Participam de palestras internas, seminários 
pedagógicos, reuniões. 5 27,8 2 13,3 3 20,0 10 20,8 
Participam direta e ativamente das mudanças. Envolve 
negociação, discussão. 3 16,7 3 20,0 2 13,3 8 16,7 
Salientaram a necessidade de publicar. Há pressões em 
torno de publicação. 1 5,6 1 6,7 5 33,3 7 14,6 
Houve adequações em termos de carga horária.  4 22,2 1 6,7 1 6,7 6 12,5 
A IES tem melhorado continuamente, não 
reativamente. 2 11,1 0 0,0 2 13,3 4 8,3 
Os controles estão mais rígidos. 0 0 2 13,3 0 0 2 4,1 
Tornou-se mais técnico, mais organizado. 1 5,6 0 0,0 0 0,0 1 2,1 
Falta de vocação dos professores recentemente 
contratados, que não mantêm vínculo afetivo com a 
IES. 1 5,6 0 0,0 0 0,0 1 2,1 

Fonte: Respostas dos entrevistados. 
Nota: A soma das freqüências pode ser superior a 100%, pois os entrevistados podem ter dado mais de uma resposta ou apontar mais de um 

aspecto relevante na mesma resposta. Quanto às abreviações, FA refere-se a freqüência absoluta e FR, a freqüência relativa. 

 

Ressalte-se que 12,5% dos entrevistados desconhecem a lei, mas reconhecem seus 

impactos na IES e na sua vida particular: 

Eu acho que eu conheço pouco a lei, mas eu conheço muito as mudanças. [...] O 
curso se transformou num curso muito mais generalista... E, por outro, esse é um 
aspecto. O outro eu acho muito interessante, mas também coincide com a passagem 
da [UCom] pra Universidade: foi esse incentivo à pesquisa, a tentativa da gente 
enlaçar as disciplinas por núcleo, por semestre... é... a parte prática, a exigência de 
uma parte prática nas disciplinas... [...] Eu só fui fazer o mestrado por causa disso, 
porque eu vi que se eu não fosse... Porque eu nunca tive o interesse em fazer o 
mestrado... Eu acho que eu estava tão voltada pra questão, pra clínica é... Mas foi a 
partir dessa exigência né, de perceber que sem essa... essa titulação a gente não 
teria, não teria como sobreviver aqui, que eu fui então fazer o mestrado... Fui fazer, 
depois do mestrado, um projeto de pesquisa aqui... (E22-Profa-Psic-UCom). 

 

Dentre os comentários dos professores, 64,6% ressaltaram a amplitude e a profundidade 

das mudanças e seus impactos na vida não apenas do professor, mas da comunidade 

acadêmica no interior da IES:  

A gente nota as mudanças o tempo inteiro, né. Porque muda uma coisa na lei, a 
escola já fica assim meio assustada. Pelo menos eu vejo muito isso no curso de 
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Psicologia... [...] Mudou o currículo, a questão do estágio mudou. De um tempo pra 
cá, a gente tem que fazer os cronogramas pensando naquelas coisas das 
competências, das habilidades [...]. Está implantando um outro currículo, tudo pra 
adequar a todas as mudanças que estão tendo. Eu não acompanho muito todas 
essas mudanças que estão tendo. Eu, pessoalmente, não acompanho. Se você 
falasse o quê que tem aí na LDB, eu não sei assim muito bem não, sabe. É uma 
falha minha, eu acho... (E24-Profa-Psic-UCom). 

A universidade virou outra. É  outra universidade. Mudou tudo, mudou tudo. Há 
uma preocupação com a questão da titulação, regime de trabalho, projeto 
pedagógico. Enfim, a questão das avaliações do MEC, né: avaliações da OAB , né, 
que o nosso curso é avaliado pelo MEC e pela OAB. Então, a gente sofre uma 
pressão muito grande, né. Enfim, eu acho que mudou. A LDB transformou a 
educação, né, no Brasil. Eu acho que a gente tem de fazer justiça (E30-Prof-Adv-
UConf). 

 

Outros 37,5% sentiram a necessidade de diferenciar-se dos demais docentes. O caminho 

escolhido foi a titulação enquanto processo cujo resultado é mensurável e legitimado 

socialmente, nos moldes privilegiados pelo ponto de vista do profissionalismo:  

A necessidade de você se desenvolver, de você se titular, de você produzir mais, 
tomar uma posição acadêmica. A própria estrutura física da Instituição, a própria 
biblioteca, hoje a [faculdade] é totalmente diferente de doze anos atrás (E27-Prof-
Psic-UCom). 

Então, na verdade, o mestrado veio meio que como um mecanismo para eu tentar 
me achar. E me achei. Aí, o doutorado é exigência minha, porque o mestrado eu 
acho que eu fiz ele muito nas coxas [risos], sabe. Eu fiz ele assim... para cumprir. 
Quando eu descobri que eu queria ser professor, eu acabei fazendo para cumprir. 
Valeu demais, porque eu acho que a minha dissertação ficou muito boa. Hoje, eu 
não faria ela do jeito que ela foi, mas ficou muito boa. Tanto é que publiquei ela 
(E32-Prof-Adv-UConf). 

 

Para 27,1% dos entrevistados (13 professores, sendo 8 deles da UPub), nada ou quase 

nada mudou pessoalmente e institucionalmente, permanecendo as mudanças realizadas numa 

esfera ainda superficial no que tange ao projeto de universidade: 

Pra começar, há um desconhecimento quase total da LDB e das regulações 
pertinentes no assunto. Se você perguntar pros alunos ou pros professores aqui, 
muito poucos aqui vão conhecer, ou vão sequer ter lido a LDB. Então, há uma 
conformação muito mais formal do que propriamente estrutural do projeto da 
universidade. Apesar das várias críticas a LDB, ela tem as suas virtudes também. 
Mas a conformação estrutural não foi feita. Ela foi feita muito mais como forma do 
que como propriamente uma mudança de mentalidade, que pretendia a LDB, né 
[...]. Quase nada [mudou para mim]. Eu vejo da Faculdade antes da LDB e depois 
da LDB. A diferença é mínima. Aqui na [UPub] é mínima. Isso tem muito mais 
efeito nas particulares, muito mais efeito nas particulares. Aqui na [UPub] a 
diferença é muito pequena (E45-Prof-Adv-UPub).  

 

Note-se ainda que 25,0% atualizam continuamente seus materiais, programas de curso, 

formas de avaliação; 22,9% apontaram o crescimento da IES, salientando o aumento do 
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número de cursos de graduação e pós-graduação; 16,7% ressaltaram que participaram das 

mudanças promovidas pela instituição no sentido de se adequarem às exigências específicas 

dos cursos em que atuam; 20,8% participam de seminários pedagógicos, reuniões, palestras e 

até cursos que são promovidos pelas IES para atualização do corpo docente; e 8,3% deles 

(nenhum da UPub) frisaram que a IES encontra-se em processo de melhoria contínua, 

independentemente de exigências legais. 

Eu acho que a [UCom] tem mudado constantemente. Então, quer dizer, ela está 
sempre num processo de melhoria contínua e sempre num processo de melhoria 
crescente. Então, todo semestre que passa a [UCom] está sempre evoluindo. Então, 
que dizer, ela está sempre melhor do que no semestre anterior (E15-Prof-Eng-
UCom). 

Eu acho que ela [a UCom] sempre se adiantou (E25-Prof-Psic-UCom). 

A universidade já vinha fazendo [mudanças] antes dessa nova LDB, né, que não é 
nova mais… (E34-Profa-Eng-UConf). 

 

Nas universidades particulares, foram mencionadas as adequações em termos de carga 

horária, salientando a necessidade de a IES promover horários de dedicação para um melhor 

acompanhamento do alunado:  

Só tem uma coisa que até hoje a [UCom] deixou para trás e que não consegue 
resolver, que é o estabelecimento... Mas eu acho que isso a lei nisso é meio cruel, 
né, que foi o estabelecimento de jornada para os professores (E25-Prof-Psic-
UCom). 

 

Quanto aos impactos negativos da LDB-1996, foi salientada a diminuição de carga 

horária: 

Mudou. A minha disciplina caiu pela metade. Uma das disciplinas que eu dou aula 
caiu pela metade (E17-Profa-Adv-UCom). 

 

Verificou-se também que 33,3% dos professores entrevistados desconhecem a lei ou 

nada citaram de específico que denotava algum conhecimento a respeito. A maioria destes 

docentes (11 deles, num total de 16) é da UPub: 

O que é LDB?  (E12-Profa-Eng-UCom). 

Mas se você perguntar para os professores, se você usar essa sigla com os 
professores em geral da Faculdade, eles vão perguntar “O que  é isso? Essa lei eu 
não conheço...” Eles não conhecem (E44-Profa-Adv-UPub). 

Isso diz respeito da reformulação do currículo? (E53-Profa-Psic-UPub). 
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Do ponto de vista do profissionalismo, este resultado é preocupante: o desconhecimento 

da legislação e de seus impactos na profissão à qual o sujeito se vincula pode abrir brechas 

para comportamentos que não colaboram nem com o projeto profissional (LARSON, 1977), 

nem com o projeto coletivo (COELHO, 1999) — ou seja, que não elevam o nível de controle 

de acesso à profissão e nem diz de outros interesses da coletividade. Isso se relaciona 

diretamente com a competência profissional acadêmica, enfatizando suas faces funcional, 

ética e política como favorecedoras do reconhecimento e, portanto, da legitimação da 

profissão perante a sociedade. 

Diante dos dados apresentados, percebe-se que a maioria dos entrevistados desconhece 

a legislação e suas decorrências. Eles noticiam seus impactos em termos de reformulação de 

projetos pedagógicos e grades de cursos do ponto de vista coletivo. Individualmente, 

preocupam-se com seu processo de titulação, seu volume de publicações e funções que exerce 

no interior da IES. Conforme já salientado, no que tange ao profissionalismo, estes fatos 

podem contribuir negativamente. 

Além da participação do Estado via Legislação, reconhecem-se também as relações dos 

professores com instituições de interesse coletivo, como associações, sindicatos e conselhos 

profissionais, como importantes nos processos de gestão de competências e de 

profissionalização da categoria.  

 

5.3.5 Instituições de interesse coletivo, competências profissionais e a profissão docente 

Nas três universidades abordadas existem associações de docentes: a APUBH 

(Associação Profissional dos Docentes da UFMG) na UPub, a ADPUC (Associação de 

Docentes da PUC-Minas) na UConf e duas na UCom: a Asserfe (Associação dos Servidores 

da FEA-FUMEC), específica da Faculdade de Engenharia e Arquitetura, e outra mais recente, 

a ADFUMEC (Associação de Docentes da Universidade FUMEC), a qual pretende congregar 

professores de todas as faculdades que compõem a universidade. Foi perguntado aos 

entrevistados sobre seu nível de participação na associação, e as respostas estão 

sistematizadas na Tabela 38.  
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Tabela 38 – As associações institucionais de professores, segundo os entrevistados 
 
Respostas dos docentes UCom UPub UConf Total 
 FA FR FA FR FA FR FA FR 
Não filiado 7 38,9 5 33,3 7 46,7 19 39,6 

Não é concursado. 0 0,0 0 0,0 2 13,3 2 4,2 
Não sabe se é filiado 1 5,6 0 0,0 0 0,0 1 2,1 
Filiado 5 27,8 10 66,7 8 53,3 23 47,9 

Não participa. 3 16,7 9 60,0 8 53,3 20 41,7 
Participa. 3 16,7 1 6,7 0 0,0 4 8,3 

Benefícios em participar                 
Zelar pelos interesses dos professores, informar os 
professores. 0 0,0 8 53,3 8 53,3 16 33,3 
Aspectos financeiros (convênios com outras empresas). 3 16,7 0 0,0 2 13,3 5 10,4 
Não vê benefícios. 0 0,0 2 13,3 3 20,0 5 10,4 
Aspectos sociais (festas). 3 16,7 0 0,0 1 6,7 4 8,3 
Contribuir tanto para os docentes como para a IES. 2 11,1 0 0,0 0 0,0 2 4,2 
Não pode fazer concorrência com o Sinpro-MG. 1 5,6 0 0,0 0 0,0 1 2,1 
Consciência política. 0 0,0 0 0,0 1 6,7 1 2,1 

Desconhecem a existência da associação 1 5,6 0 0,0 0 0,0 1 2,1 

Fonte: Respostas dos entrevistados. 
Nota: A soma das freqüências pode ser superior a 100%, pois os entrevistados podem ter dado mais de uma resposta ou apontar mais de um 

aspecto relevante na mesma resposta. Quanto às abreviações, FA refere-se a freqüência absoluta e FR, a freqüência relativa. 

 

Estão filiados às associações de professores 66,7% dos professores abordados na UPub 

e 53,3% na UConf. Dentre os filiados (47,9% dos entrevistados), 41,7% (a maioria) não 

participam ativamente da associação nem freqüentam as reuniões que por ela são promovidas. 

Percebem como benefícios o fato da associação zelar pelos seus interesses e mantê-los 

informados, 33,3%; 10,4% ressaltaram os aspectos de cunho financeiro, principalmente 

convênios que a associação mantém com outras empresas, como drogarias, instituições 

financeiras e papelarias; 8,3% mencionaram os aspectos sociais, como festas e reuniões, 

notadamente na UCom, dentre outros; e 10,4% não vêem benefício algum em participar da 

associação.  

Convém ressaltar que os professores com contratos temporários de trabalho 

(substitutos) não podem ter acesso às associações. Somando-se a eles os demais que não 

participam e uma professora da UCom que não sabe se é filiada, tem-se um quadro 

preocupante do ponto de vista do profissionalismo, já que quase a metade dos entrevistados 

não se organiza coletivamente no âmbito da própria IES. Vários depoimentos questionam a 

associação como uma Instituição forte, representativa. 

A ADFUMEC que está numa gestação ainda, né (E19-Prof-Adv-UCom). 

A  ADPUC está muito, muito, muito sem força, né. Eu atribuo isso ao medo de 
perder o emprego. Então, ninguém quer perder o emprego. Você vai fazer greve? 
Você vai ficar lutando por? Mas, de qualquer forma, a ADPUC faz alguma pressão, 
mas uma pressão muito pequena, muito pequena, porque ela não tem mobilidade 
nenhuma, né. Essa que é a verdade (E30-Prof-Adv-UConf). 
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Enfim, eu acho que tem uma crise aí [na ADPUC] instalada, que também não é só 
dela, não. Eu acho que também é o momento que a gente vive. Se você for pensar 
no país, tudo o que você tem de movimentos sociais ou de sindicatos organizados, 
você tem muito pouco na verdade, né... (E40-Profa-Psic-UConf). 

Eu gosto muito da APUBH. Olha, eu não participo muito da APUBH como 
gostaria. Em primeiro, eu não tenho tempo. [...] O beneficio de ser associado e 
ter uma organização por trás de mim. [...] Eu quero que me represente bem, né, e 
que seja uma organização estável, firme, e que possa postular questões de forma 
organizada para os docentes. Nem sempre foi uma boa representante (E44-Profa-
Adv-UPub). 

[A APUBH tem impactos na sua vida acadêmica?] Como professor, não; como 
servidor, sim, né. Então, assim, na minha vida profissional global, sim; na sala de 
aula, não (E46-Prof-Adv-UPub). 

 

Outra organização de interesse coletivo questionada com os entrevistados foi o 

Sindicato de Professores de Minas Gerais, o Sinpro-MG. Não estão filiados 54,2% dos 

professores abordados, devendo-se ressaltar que os professores da UPub não podem se filiar 

ao Sinpro-MG, justamente por serem servidores públicos. Dentre os 45,8% filiados, 43,8% 

afirmaram não participar ativamente nem freqüentar o sindicato. Esses dados, os benefícios 

de fazer parte do sindicato e outros aspectos referenciados pelos entrevistados foram 

organizados na Tabela 39. 

 

Tabela 39 – O Sindicato de Professores de Minas Gerais, segundo os entrevistados 
 
Respostas dos docentes UCom UPub UConf Total 
 FA FR FA FR FA FR FA FR 
Não filiado 6 33,3 15 100,0 5 33,3 26 54,2 
Filiado 12 66,7 0 0,0 10 66,7 22 45,8 

Não participa. 11 61,1 0 0,0 10 66,7 21 43,8 
Participa. 1 5,6 0 0,0 0 0,0 1 2,1 

Benefícios em participar                 
Aspectos financeiros.   12 66,7 0 0,0 9 60,0 21 43,8 
Aspectos legais.  10 55,6 0 0,0 6 40,0 16 33,3 
Aspectos informativos. 4 22,2 0 0,0 4 26,7 8 16,7 
Proximidade e apoio às associações de docentes. 0 0,0 0 0,0 2 13,3 2 4,2 
Aspectos sociais. 1 5,6 0 0,0 1 6,7 2 4,2 
Aspectos institucionais. 1 5,6 0 0,0 0 0,0 1 2,1 
Maiores benefícios para o ensino superior. 1 5,6 0 0,0 0 0,0 1 2,1 

Outros aspectos                 
Distanciamento do ensino superior. 5 27,8 0 0,0 2 13,3 7 14,6 
Aspectos macro-políticos. 3 16,7 0 0,0 1 6,7 4 8,3 

Fonte: Respostas dos entrevistados. 
Nota: A soma das freqüências pode ser superior a 100%, pois os entrevistados podem ter dado mais de uma resposta ou apontar mais de um 

aspecto relevante na mesma resposta. Quanto às abreviações, FA refere-se a freqüência absoluta e FR, a freqüência relativa. 

 

Independentemente de filiação, dentre os motivos para se associar ao Sinpro-MG, o 

mais discriminado pelos entrevistados (43,8%) foi o de cunho financeiro, principalmente 

benefício da bolsa de estudos para dependentes, mesmo que tais dependentes ainda não 
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tenham idade para usufruir, e convênios com outras organizações, como planos de saúde etc. 

Todo mundo vai pro sindicato por causa das bolsas. Mas tem outras atividades 
muito interessantes (E11-Profa-Eng-UCom). 

Então, às vezes, eu até me sinto, poxa, eu estou em débito, porque eles me dão 
tanto e, ao mesmo tempo, eu ofereço praticamente nada em troca. Então, essa é 
uma realidade. [...] Para ser muito franco, eu sei que eu faço a contribuição, mas 
eu não sei nem qual é a periodicidade dela, para você ver como é que eu sou 
desligado, né, dessa questão. [...] Mas vale a pena, né. É um negócio que eu não 
trocaria. Eu não abro mão dessa contribuição e de um retorno que… só o retorno 
das bolsas já é uma coisa, já é vantagem, já é um bom prêmio, né... (E19-Prof-
Adv-UCom). 

 

Note-se que 33,3% dos professores ressaltaram dentre seus motivos de afiliação sindical 

os aspectos legais, como representação e proteção da categoria em negociações coletivas, no 

caso de demissões, manutenção de carga horária, resiliências etc.  

Ele representa bem a categoria, pelo menos pelo que eu ouvi falar. Nós temos 
sempre, na data base, nós temos efetivamente uma tentativa de aumento salarial. 
Nós temos uma tentativa de colocar dentro da convenção coletiva anseios. Por 
exemplo, nossa convenção coletiva fala em ter microfone em sala de aula quando 
você não tem condições de aula sem microfone. Isso é interessante... A convenção 
coletiva fala também, tem alguns outros direitos aperfeiçoando alguns direitos que 
estão previstos na própria CLT. E parece que o sindicato também dá desconto em 
alguns lugares... É interessante essa parte do sindicato (E17-Profa-Adv-UCom). 

O Sinpro é um... é um amparo que a gente dá pouco e que recebe muito [risos]... 
As bolsas e esse, como eu posso chamar, esse controle desse acerto financeiro 
(E22-Profa-Psic-UCom). 

 

Ver no sindicato uma fonte de informações para manterem-se atualizados foi um 

aspecto (informativo) presente na resposta de 16,7% dos entrevistados.  A proximidade e o 

apoio dados às associações de docentes foram benefícios ressaltados por 4,2% dos 

entrevistados (dois professores da UConf).  

Eu acho que é muito distante da realidade do professor do ensino superior. Porque 
o Adpuc — eu falei que não queria me manifestar — está ali perto, né. Eu sinto a 
Adpuc. Eu sinto seus efeitos, eu sei o que eles estão discutindo a questão do 
estatuto, as mudanças da carreira, o que vai ter, o que não vai ter. Mas eu sinto a 
questão do Sinpro.. [...] Eu nunca consegui perceber uma, né, concessão de bolsas, 
por exemplo,  pra filhos de professores, e tal. Como ainda não é a minha realidade, 
eu não sei. Acho que não tenho cabeça nesta questão do desconto obrigatório, né, 
porque a sindicalização ela tinha que ser voluntária... (E31-Prof-Adv-UConf). 

 

A convivência com outros profissionais da mesma categoria foi um aspecto social 

citado por 4,2% dos entrevistados. Já 2,1% deles referenciaram um aspecto institucional, ou 

seja, a proximidade com a estrutura sindical. Outros 2,1% percebem que os professores do 
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ensino superior são os mais beneficiados com a atuação do sindicato, opinião não 

compartilhada por 14,6% dos entrevistados.  

Eles estão mais pro pessoal de ensino médio que superior, fundamental e médio, 
né... (E11-Profa-Eg-UCom). 

Essa prática no nível superior, né. Mas eu acho que não. Eles não conseguiram 
diferenciar isso, nem vão conseguir, porque é a mesma equipe já há muitos anos. O 
que eles relacionam com a nossa escola é como eles se relacionam com todas as 
outras escolas... (E25-Prof-Psic-UCom). 

Teve um seminário que me chamou atenção, né, onde iria discutir a sala de aula 
do ensino do terceiro grau, mas eu não pude participar. [...] Eu acho que nessa 
parte o ensino superior no SINPRO. É falha em termos de benefícios do SINPRO 
para o professor de ensino superior, mais específico, né. E tem essa questão, né, 
da Lei de Diretrizes e Bases da Educação que envolve também o ensino superior, 
né, e que o SINPRO está sempre atento a isso, né (E33-Profa-Eng-UConf). 

 

Por fim, 8,3% dos professores abordados ressaltaram de modo negativo e não produtivo 

a vinculação político-partidária do sindicato, ou seja, aspectos macropolíticos que influenciam 

sua atuação.  

Olha, eu acho que o movimento sindical é fundamental, né. O canal de 
comunicação que se estabelece hoje entre a sociedade civil e o Estado, deveria 
ser o sindicato. Mas o que eu vi no SINPRO é lamentável, sindicato de 
professores, entendeu, um despreparo absurdo e aquela dicotomia, patrão x 
empregado. [Você acha que isso é característica do SINPRO, ou do movimento 
sindical no Brasil? ] Do movimento em modo geral, na política no Brasil, de 
modo geral, né, a ditadura desconstruiu a idéia de política. Política começou a 
ser visto como algo pejorativo. Ninguém dá importância para a política que tem 
na nossa vida. Então, o que que aconteceu? Isso abriu espaço para os 
oportunistas, desqualificados. Você vê hoje num congresso um exemplo disso. O 
movimento sindical não é diferente (E21-Prof-Adv-UCom). 

Eu nunca me envolvi com a política do SINPRO. Então, a minha ligação com o 
SINPRO é assim: interesseira. Para todos são... [...] Mas assim de perto pode ser 
que eu não gostasse tanto assim se eu tivesse lá com a lupa, freqüentando, ver que 
é a mesma diretoria há não sei quantos anos, né. É igual o PT assim, né. O povo 
fala tanto, mas quando você vai ver de perto, né, é um negócio muito complicado 
o que eles fazem para estar no poder, né. Isso aí eu não sei e é, na verdade, como 
se eu não quisesse saber disso. Eu acho que tem funcionado no que eles se 
propõem de defender minimamente. Perdeu um pouquinho de coisas, tem umas 
perdas aí, mas, enfim, está lá, está batalhando, eu reconheço (E23-Profa-Psic-
UCom). 

 

De outro lado, uma percepção contrária a esse respeito e que vê no professor de ensino 

superior maiores benefícios também foi considerada: 

Eu tenho mais a ganhar com o SINPRO do que o próprio professor do ensino 
médio. O meu salário é maior, as regalias que eu tenho ainda são 
fundamentalmente maiores proporcionalmente. Quer dizer, do ponto de vista de 
ascensão profissional, eu sou mais grato ao sindicato pelo estatuto que eu 
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desenvolvo (E26-Prof-Psic-UCom). 
 

A vinculação político-partidária do Sinpro-MG foi abordada por vários professores, os 

quais questionaram a efetividade de vinculação em face dos reais objetivos de um sindicato. 

O povo não estava lá para defender interesse de classe porcaria nenhuma. Estavam 
lá fazendo política partidária. Aí eu caí fora. Mas como a gente pega bolsa, vai 
renovar bolsa... Tem umas palestras lá até mais interessantes, porque elas são mais 
informativas. O que me irrita às vezes é você ter que participar forçosamente de 
alguma coisa e o cara estar querendo te doutrinar (E13-Prof-Eng-UCom). 

O que me irrita no sindicato é essa vinculação agarrada com a “corte”.. (E26-
Prof-Psic-UCom). 

Sabe que eu tenho um certo preconceito com sindicato de uma forma geral. Porque 
eu acho que existem várias pessoas dentro do sindicato que não têm encarnado os 
objetivos do próprio sindicato, sabe. Eu acho que, muitas vezes, os sindicatos são 
desvirtuados; de uma forma geral. Não estou falando do Sindicato dos Professores, 
até mesmo porque eu não conheço. Fui lá duas vezes e sou sindicalizada (E28-
Profa-Adv-UConf). 

É um engajamento muito mais político do que, vamos dizer assim, com a política da 
educação do que efetivamente com os professores, né (E36-Prof-Eng-UConf). 

 

O distanciamento do Sinpro-MG em relação à IES foi relatado por uma professora: 

A impressão que dá é que eles não têm muito acesso lá. Não sei por quê (E24-
Profa-Psic-UCom). 

 

Por fim, 4,2% dos docentes entevistados afirmaram participar de muitas instituições, daí 

não se interessarem pelo Sinpro-MG. 

No entanto, ao acessar dados do Sinpro-MG, percebeu-se uma evolução significativa 

em termos de sindicalização no ensino superior, conforme mostra a Tabela 40. 
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Tabela 40 – Evolução do número de professores sindicalizados, total e no ensino superior, em 
Minas Gerais, segundo o Sinpro-MG 
 
Anos Número total de  

professores sindicalizados 
em MG 

Número total de professores do ensino superior 
sindicalizados em MG 

 FA FA FR  
1996 25.295 4.527 17,9 
1997 26.790 4.947 18,5 
1998 28.277 5.389 19,1 
1999 29.805 5.839 19,6 
2000 31.380 6.332 20,2 
2001 33.048 6.892 20,9 
2002 35.105 7.625 21,7 
2003 37.364 8.536 22,8 
2004 39.705 9.602 24,2 
2005 41.901 10.702 25,5 
2006 44.187 11.834 26,8 

Fonte: Sinpro-MG. 
Nota: FA refere-se a freqüência absoluta e FR, a freqüência relativa. 

 

Assim, independentemente dos motivos que levam os professores do ensino superior, no 

âmbito das IES privadas, a se sindicalizarem, o fato é que esta sindicalização tem aumentado, 

inclusive em relação aos demais níveis de ensino, conforme a freqüência relativa apurada.  

Mesmo assim, a fragilidade desse sindicato implica impactos negativos no 

profissionalismo docente, que pode também ser percebido principalmente em discursos cujos 

sujeitos não percebem benefícios nem individuais nem coletivos de se filiar e participar 

dessas instituições.  

Talvez seja ate por falta de participação efetiva, mas eu não vejo benefícios. Eu 
vejo mais ônus, encargos. Você tem que assumir uma responsabilidade com uma 
instituição dessa, e eu estava em uma filosofia de vida de diminuir os meus 
compromissos, as minhas responsabilidades. Então, por isso, o meu desinteresse. 
Era uma coisa assim muito... enquanto me servia, eu contribuía e participava no 
Sinpro. Agora... [...] E eu acho que o contexto nacional, mundial, não é muito 
favorável a esses movimentos sociais, infelizmente. Mas a gente está tendo, na 
verdade, um avanço do discurso de empresa, de qualidade total, um interesse 
econômico em detrimento de direitos sociais. A gente está vivendo uma  conjuntura, 
espero que seja uma coisa momentânea, curta... Mas tenho percebido isso. Uma 
outra coisa que me desanimou: os meios de luta, de reivindicação. Eu acho 
ultrapassados. Não são criativos. Você chamar uma greve, a greve não funciona 
mais. Então, eu não me vejo estimulada a participar porque eu não acredito. Eu 
acredito na importância da Instituição, mas os mecanismos de luta para 
permanência desses direitos, eu acho que são ineficazes, são ineficientes. Acabam 
desgastando o movimento social e dando respaldo para o outro lado (E29-Profa-
Adv-UConf). 

 

A última instituição de interesse coletivo cuja participação foi questionada aos 

professores foram os conselhos profissionais, especificamente o Conselho Regional de 
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Engenharia e Arquitetura de Minas Gerais (CREA-MG), o Conselho Regional de Psicologia 

de Minas Gerais (CRP-MG) e a Ordem dos Advogados do Brasil – Seção de Minas Gerais 

(OAB-MG). Estão filiados a estas instituições 91,7% dos profissionais entrevistados. Os 

aspectos e os benefícios em participar de tais conselhos ressaltados nas respostas estão 

sistematizados na Tabela 41. 

 

Tabela 41 – Os Conselhos Profissionais (CREA-MG, CRP-MG e OAB-MG), segundo os 
entrevistados 
 
Respostas dos docentes UCom UPub UConf Total 
 FA FR FA FR FA FR FA FR 
Filiados 18 100,0 13 86,7 13 86,7 44 91,7 
Não filiado 0 0,0 2 13,3 2 13,3 4 8,3 
Aspectos ressaltados                 

Caráter fiscalizador, institucional do conselho. 11 61,1 10 66,7 6 40,0 27 56,3 
Caráter obrigatório da filiação. 8 44,4 7 46,7 9 60,0 24 50,0 
Participação ativa de outros colegas, formando 
network, facilitando acesso. 6 33,3 6 40,0 4 26,7 16 33,3 
Participação ativa, próxima. 7 38,9 2 13,3 2 13,3 11 22,9 
Caráter fiscalizador / colaborador na qualidade de 
ensino nas IES. 4 22,2 2 13,3 4 26,7 10 20,8 
Taxas caras. 2 11,1 5 33,3 2 13,3 9 18,8 
Não paga a anuidade, pois é professor, está 
inadimplente. 0 0,0 0 0,0 1 6,7 1 2,1 

Benefícios                 
Não percebe benefícios para a atividade extra-
acadêmica. 12 66,7 3 20,0 9 60,0 24 50,0 
Benefícios para a atividade extra-acadêmica. 6 33,3 6 40,0 6 40,0 18 37,5 
Não percebe benefícios para a atividade acadêmica. 4 22,2 7 46,7 6 40,0 17 35,4 
Benefícios para a atividade acadêmica. 7 38,9 2 13,3 7 46,7 16 33,3 
Benefícios assistencialistas.  3 16,7 1 6,7 0 0,0 4 8,3 
Benefícios pessoais.  2 11,1 0 0,0 2 13,3 4 8,3 

Fonte: Respostas dos entrevistados. 
Nota: A soma das freqüências pode ser superior a 100%, pois os entrevistados podem ter dado mais de uma resposta ou apontar mais de um 

aspecto relevante na mesma resposta. Quanto às abreviações, FA refere-se a freqüência absoluta e FR, a freqüência relativa. 

 

O caráter fiscalizador do Conselho foi ressaltado por 56,3% dos entrevistados, e 50,0% 

deles verbalizaram o caráter obrigatório de sua filiação para o exercício de suas atividades 

profissionais tanto na profissão de formação como na docente.  

Note-se que 33,3% dos entrevistados recordaram-se da participação de colegas no 

interior dessas instituições, os quais facilitam seu acesso. Quanto ao seu nível de participação, 

22,9% dos professores demonstraram proximidade a essas instituições, quer participando de 

reuniões e eleições, quer atuando como preletor em cursos, palestras ou seminários, quer 

trazendo pessoas dos Conselhos para proferir palestras na universidade, promovendo, 

segundo eles, uma aproximação dos alunos com o mercado, com o conhecimento e com as 

tecnologias disponíveis. 

Quanto aos benefícios de se filiar ao Conselho, 50,0% dos entrevistados não os 
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percebem para as atividades extra-acadêmicas; e 37,5% os percebem no que tange a rede de 

relacionamentos, indicações, atualização técnica, fiscalização etc. 

Verificou-se que 35,4% dos docentes abordados não percebem benefícios para as 

atividades acadêmicas e 33,3% salientaram os seguintes pontos positivos: atualização, 

contribuição para os currículos, conscientização dos alunos e parcerias em eventos.  

Porque pra eu dar aula eu não preciso do CRP (E24-Profa-Psic-UCom). 

O papel acadêmico dela é muito pequeno. [...] A transformação e a interação que 
a OAB tem com a universidade é mínimo (E45-Prof-Adv-UPub). 

 

Para 8,3% dos  professores entrevistados (todos engenheiros), os registros do Conselho 

são interessantes no sentido da formação de um acervo pessoal útil para enriquecer o 

currículo, em casos de concorrências. Outros benefícios relatados por 8,3% entrevistados são 

os de cunho assistencialista, como convênios com outras empresas e planos de saúde. 

Você pode ter uma caixa de assistência, você pode ter farmácia, você pode ter 
plano de saúde... E fora que a OAB, também pela classe de advogados, ela pode 
fazer muita coisa (E17-Profa-Adv-UCom). 

  

De outro lado, as taxas cobradas pelos Conselhos são percebidas como elevadas por 

14,6% dos professores abordados e 35,4% deles explicitaram seu desagrado com seu 

Conselho profissional, explicitando sua frágil colaboração no processo de gestão de 

competências profissionais, considerando-se tanto a profissão docente como a profissão de 

origem, e na própria representatividade da categoria, fatos que contribuem negativamente 

para o processo de profissionalização:  

• Sobre o CREA-MG: 

[O Crea] é um órgão público inchado (E10-Profa-Eng-UCom). 

Eu nunca achei nenhum [benefício]. Eu até agora só pago. Eu pago anuidade. Eu 
pago RT. Quer dizer, eu só pago... (E11-Profa-Eng-UCom). 

Mas o CREA também é uma entidade importante, mas benefícios para os 
professores, não têm. Eu acho que existe é um malefício aí de taxar o professor. 
[...] Nós pagamos, mas nós não queremos pagar o CREA. O CREA tem feito 
muito pouco para o ensino de terceiro grau, para o ensino de engenharia. É uma 
entidade importante, mas benefícios para o ensino de engenharia não tem… É 
importante no sentido de fiscalização [...]. É uma atuação fraca (E33-Profa-Eng-
UConf). 

Aquilo lá é o pior. Aquilo lá é o dinheiro mais mal pago. Mas é a pior coisa do 
mundo. Olha, eu acho que não traz beneficio nenhum. Cria uma burocracia 
desnecessária, um envolvimento que é extremamente político, né, e que os 
benefícios são zero. [...] Eles tem lá um por cento para discutir a profissão, não 
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sei lá o quê, mas aquilo é muito mais… é… clube (E36-Prof-Eng-UConf). 

CREA, eles falam que é para dar acervo técnico, para vigiar a engenharia, mas o 
CREA não tem razão de existir. Quer dizer, para reservar o acervo técnico o 
sindicato mesmo podia fazer isso. Proteger a engenharia, eles não protegem 
nada. Quando cai uma obra aí, [...] não acontece nada. [...] É só um órgão 
arrecadador, que não traz benefício nenhum. Engenheiro desempregado não 
passa nem na porta do CREA. Aquilo arrecada milhões… [...] E eu não vejo 
benefício nenhum para a classe. [...] Aquilo é só um trampolim.. (E52-Prof-Eng-
UPub). 

 

 

• Sobre a OAB-MG: 

Agora, eu acho que a OAB podia fazer muito mais do que ela faz (E21-Prof-Adv-
UCom). 

[A OAB] é outra também que tem uma anuidade caríssima, a meu ver. A gente 
paga 400, 500 reais por ano. Eu acho isso um absurdo. [...] Inclusive, se eu 
quisesse a partir de hoje falar: “Não vou advogar mais, só vou dar aula”, eu não 
preciso mais da OAB, porque a OAB é dos advogados, e não dos profissionais do 
Direito, né. Então, a [UConf] não me exige de forma nenhuma [...]. E eu acho 
importante eu ter, mesmo se um dia eu deixe de advogar porque é a partir daí que 
eu tenho condições de dizer que eu sou advogada. Mas não participo. Ela não me 
ajuda absolutamente em nada. Eu acho muito cara a anuidade. Enfim... (E28-
Profa-Adv-UConf). 

A OAB é gerida mais ou menos pelas mesmas pessoas sempre. [...] Aí é um misto 
de corporativismo e um misto de espírito venal... Mas eu prefiro não falar da OAB 
porque eu não estou dentro daquela gangue (E45-Prof-Adv-UPub). 

 

 

• Sobre o CRP-MG: 

Só ter o direito de exercer a minha profissão, só isso que o CRP dá. [...] Eu fiquei 
decepcionada com o que eu vi lá. Então, eu não participo. Assim, as pessoas 
usando o Conselho pra benefícios particulares. É isso que eu vi lá. O nosso 
Conselho, se você for conversar lá com outros psicólogos, você vai ouvir opiniões 
diferentes, mas a maioria dos psicólogos pelo menos no meu meio, né, é muito 
contrariado com o CRP. Tem o grupo de pessoas que dominam o CRP [...] e é o 
mesmo grupo de pessoas, sabe [...]. Tem muitos anos que eu nem passo na porta 
[risos] [paga a taxa anual?] E olhe lá porque eu pago sempre com atraso. Porque 
antes eu também pagava tudo no dia, tudo direitinho. Agora, eu pago, eu tenho 
direito de pagar a anuidade até o último dia do ano sem eles me cortarem o meu 
registro. Então, eu pago no último dia do ano. É de picardia [risos] (E24-Profa-
Psic-UCom). 

Só que eu preciso para dar aula, preciso para ter consultório. Mas eu acho uma 
chatice. [...] A contribuição deles é muito pequena. [...] Eles ficam masturbando 
mentalmente durante muito tempo, não apenas o CRP... Eu vejo hoje de peso no 
Brasil [...] o CRM e a OAB, né. O resto é tudo muito porco. A fisioterapia é uma 
porcaria, a enfermagem é uma coisa horrorosa, sabe. Pelo menos a CRP é 
extremamente honesto, é um estabelecimento muito transparente. Mas ele tem 
feito muito pouco, porque a nossa classe ela é complicaderríma! Nós temos um 
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objeto complicadíssimo. Que objeto que é o nosso? Não tem ainda definido. A 
classe também é complicaderríma, né... (E27-Prof-Psic-UCom). 

 

 

Note-se, ainda, que 16,7% dos entrevistados (6 advogados e 2 psicólogos) fizeram 

questão de verbalizar sua satisfação com seu Conselho, indicando suas colaborações em torno 

da fiscalização da profissão e dos seus praticantes, inclusive os docentes, e do apoio técnico 

recebido: 

Olha, acho que a classe dos advogados é hoje uma classe desunida [...]. Em razão 
de tudo que vem ocorrendo já algum tempo no País, o advogado acabou se 
tornando alvo de uma imagem um pouco demoníaca. O advogado mau, o advogado 
picareta, o advogado que conhece as leis e sabe burlá-las, [...] manobras jurídicas 
que foram realizadas. Não são justas, mas são lícitas. Então, acho que são coisas 
que depõem contra o advogado. Eu acho que OAB atua nesse momento, né, acho 
que ela atua para fazer com que essa imagem do advogado não seja ainda mais 
prejudicada, tentando condenar, tentando investigar, averiguar se realmente agiu 
mal e dar uma satisfação para sociedade. Acho que sem esse órgão a imagem do 
advogado estaria ainda mais prejudicada que já está (E18-Prof-Adv-UCom). 

Nós temos um Conselho Regional, né, Federal, né... Nós temos uma posição 
organizada. Isso faz muita diferença (E25-Prof-Psic-UCom). 

Então, quando eu sou filiado no Conselho, primeiro eu sou psicólogo e também 
trabalho como professor. Então, eu tenho a minha identidade, eu tenho uma 
representação social, eu tenho uma sustentação científica e eu tenho uma 
sustentação política da profissão (E26-Prof-Psic-UCom). 

A OAB tem uma sede em cada cidade. Ela te fornece biblioteca, ela te fornece uma 
estrutura de trabalho. A continuidade de cursos, então! Você acompanha todas as 
inovações legais, muito seminário... É uma estrutura fundamental para o 
profissional de direito. Se você tem alguma duvida, você manda um e-mail para a 
OAB, e eles te dão um retorno disso. Então, eles realmente te dão uma assistência 
profissional muito grande (E29-Profa-Adv-UConf). 

 

Ainda com relação ao Conselho profissional, 6,3% dos entrevistados fizeram menção, 

de maneira pejorativa, à vinculação político-partidária do Conselho, fato que, nesta 

perspectiva, não contribui para o processo de profissionalização, nem da profissão de 

formação, nem da profissão acadêmcia. 

É só político, sabe. Assim no caso, é só político [...]. Aí eu parei de chamar 
sinceramente. As pessoas não sabiam nem falar direito pros alunos (E10-Profa-
Eng-UCom). 

[O pessoal do CRP] começa a fazer uma coisa muito de esquerda, uma proposta de 
esquerda. Começam a discutir, por exemplo, a globalização. Aí, eu acho que 
começa a perder um pouco de foco. Eu acho que o nosso sindicalismo, a nossa 
prática sindical, às vezes, é pouco objetiva em termos de metas. Isso eu acho que é 
equivocado. Você pode até, quer dizer, em determinadas bandeiras nacionais, 
subscrever determinada bandeira que interessa a todos, mas não mais do que isso. 
Gastar energia e o recurso do associado em coisa que efetivamente garantam a ele 
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um exercício profissional em um mercado que é competitivo e fiscalizar o exercício 
dos bons profissionais. Iisso eu acho mérito, é um valor (E57-Prof-Psic-UPub). 

 

Neste ponto, os dados da técnica projetiva são úteis no que tange à Figura 8. 

 

 
 

Figura 8 - Professores 21 
Fonte: Gettyimages (2005)  

 

Ao visualizarem essa imagem, 70,8% dos entrevistados não se identificaram com ela, 

sendo que 16,7% falaram sobre o distanciamento de manifestações políticas: 

Eu detesto piquete, greves e afins. Eu acho que não leva a nada (E28-Profa-Adv-
UConf). 

 

Um entrevistado levantou possibilidades de interpretação da figura que poderiam levá-

lo a se identificar ou não.  

Então, [risos] é a turma do sindicato. Eu não simpatizo muito com com a 
participação sindical, não [...]. Com relação às opiniões, não. Se fosse dar 
opiniões, de incentivar a esses alunos a ter opinião essas coisas, mas o sindicato... 
Interpretando isso aqui como a questão da classe, e sim classe desunida essa nossa 
do Direito, isso você deve estar percebendo, né... E, sim, pra o aluno, incentivando 
participação sempre, né. A discussão, acho isto interessante... (E31-Prof-Adv-
UConf). 

 

Por outro lado, 14,6% dos professores pesquisados se identificaram com a figura, sendo 

que 4,2% ressaltaram o caráter reivindicativo da profissão diante de diferentes públicos. 

Outros 4,2% afirmaram que a figura representa a universidade hoje, quer em virtude da 

presença de diversos atores sociais reivindicando coisas, quer em função dos dilemas 
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vivenciados pelo professor neste contexto. 

Eu só não entendi essa aqui como um gráfico. Mas como uma pauta de 
reivindicações, sim, né. Porque é uma reivindicação. Você tem um compromisso 
com a critica, né, tem que reivindicar [...]. Você tem uma postura crítica diante da 
realidade, e tudo, né.. (E21-Prof-Adv-UCom). 

Olha, isso faz parte. É, faz parte do processo. Eu acho que faz parte. Nesse sentido 
da cobrança. Olha aqui, são tudo no sentido reivindicativo. Eles tão reivindicando, 
né. Olha, infelizmente, eu acho que é isso que a gente vive, de cima pra baixo, de 
CNPq pra base. Você vive uma certa paranóia, de uma certa pressão explícita por 
produção, né. Eu estou aqui vendo mais como pesquisadora, né, dessa exigência 
de... Isso é tudo o que eu não queria na vida (E39-Profa-Psic-UConf). 

Eu diria o seguinte, representa um pouco a universidade hoje, né. Mesmo que a 
gente falar nas particulares, de uma forma geral. Não são esses salários assim 
maravilhosos que muita gente fica sonhando, não. O professor, comparado assim 
com a responsabilidade que ele tem e o nível de exigência, eu acho que ele ainda é 
um profissional muito mal pago. Então, aqui me parece essa história, né... Eu diria 
que o terno representa aquilo que você está querendo colocar, um nível de 
formação e informação que esse profissional possa ter, mas no entanto de ter de 
estar exigindo salários e mostrando estatísticas um tanto sombrias. Eu não me 
identificaria no sentido de ver bocas tapadas. Eu acho que se fosse uma ditadura 
talvez tivesse o seu sentido. Eu acho que é uma visão triste da universidade. Eu não 
colocaria dessa maneira não, tá, embora haja os problemas, mas acho que a idéia 
não é o se sentir, mas todos os canais possíveis de estar falando... (E49-Profa-Eng-
UPub). 

 

No entanto, 16,7% dos entrevistados afirmaram não compreender o significado da 

figura ou disseram tratar-se de um outro espaço profissional (movimento sindical) que não lhe 

diz respeito, e portanto, não se posicionaram. 

Assim, os dados extraídos da técnica projetiva indicam que as instâncias coletivas e 

seus mecanismos de atuação na sociedade parecem ser pouco valorizados e, mesmo, 

utilizados pelos docentes abordados, corroborando os dados das entrevistas. 

Vale a pena ressaltar que alguns professores afirmaram que a rede que se forma em 

torno da profissão docente os beneficia em termos do exercício da profissão de formação. Dos 

entrevistados, 10,4% relataram casos nos quais os relacionamentos pessoais vinculados à vida 

acadêmica são de extrema importância na vida profissional extra-acadêmica. Eles tiveram 

acesso a trabalhos extra-acadêmicos em função de sua competência profissional perante os 

alunos. Ou seja, foram indicados por alunos para prestar uma consultoria, trabalhar e obter 

favores ou ter um tratamento diferenciado numa ação judicial e atender um novo paciente na 

clínica. Convém ressaltar as manifestações por parte de alguns desses professores em termos 

de  um certo desconforto por isso, pois esse não é seu objetivo na universidade. De outro lado, 

outros docentes explicitaram ser a universidade uma vitrina para seu trabalho na profissão de 

formação. 
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Obviamente, eu estou falando que tem que tomar cuidado porque eu não estou aqui 
para catar serviço para lá de forma nenhuma. Mas, às vezes, ocorre. Já aconteceu 
esse caso que eu te contei. Ele é real. [...] Mas isso não é o objetivo. Quer dizer, 
isso pode acontecer, mas acontece porque o aluno está te enxergando como uma 
possível solução do problema (E13-Prof-Eng-UCom). 

Geralmente, a pessoa que dá aula tem uma certa facilidade em conhecer pessoas. É 
um ser político muito mais do que outras pessoas. Então, fica muito mais fácil para 
essa pessoa se envolver com órgãos de classe, de representação, do que uma 
pessoa que não tem conhecimento, que é um advogado que fica o dia inteiro no 
escritório e só vai encontrar as pessoas no fórum. Eu acho que as pessoas que dão 
aula têm muito mais acesso a outras pessoas e à informação nesse sentido. Eu acho 
que é visibilidade, sim (E17-Profa-Adv-UCom). 

Eu, por exemplo: eu me torno conhecida de quem? Dos alunos. Os alunos que 
falam: “Nossa essa professora é boa…” Indica um amigo para a clínica, entendeu? 
(E23-Profa-Psic-UCom). 

Agora, muitos professores vêem a Universidade como aquilo que eu falei, uma 
espécie de glamour que se dá para que se possa ter um sucesso financeiro muito 
mais rápido, né... A grife “UFMG” é muito utilizada para glamourizar, para 
legitimar determinados escritórios de advocacia. Isso não há dúvida nenhuma 
(E45-Prof-Adv-UPub). 

 

De outro lado, um depoimento de uma professora de Direito chamou atenção quanto à 

necessidade de dedicação que a profissão docente exige de seu praticante, fato que tem 

impacto direto, e negativo, no processo de profissionalização. 

Por isso que eu tenho certeza que eu escolhi a coisa certa, e acho que a gente, o 
professor acadêmico, tem que ter dedicação exclusiva. Na área do Direito, é muito 
comum promotor dar aulas, um assessor de tribunal dar aula, o juiz dar aulas. E eu 
acho que isso impossibilita, não é que impede, mas dificulta o desenvolvimento da 
carreira docente, um aprofundamento (E29-Profa-Adv-UConf). 

  

Mais uma vez, a percepção quanto ao questionamento do conceito de “sistema de 

profissões” de Abott (1988) fez-se presente. A briga por jurisdição entre a profissão docente 

no ensino superior e as profissões de origem abordados ocorre mais em termos de um reforço 

mútuo do que uma luta efetivamente. No entanto, o profissionalismo docente é, ao mesmo 

tempo, reforçado (o professor visto como um profissional digno de crédito) e enfraquecido 

(ele é digno de crédito não porque domina uma expertise diferenciada e/ou promove 

aprendizagem, mas porque provou que esse saber tem utilidade prática para o aluno). 

Ressalte-se que, nesse sentido, os Conselhos Regionais pouco contribuem para a profissão 

docente. 

 

5.3.6 Aspectos adjacentes considerados pelos entrevistados 

Tendo em vista a metodologia de tratamento e de análise de dados adotada e descrita 
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nesta tese, foi possível identificar outras questões que são do interesse dos professores 

entrevistados mas não estavam explicitamente contidas nas perguntas do roteiro de entrevista.  

Perceberam-se no discurso dos entrevistados referências recursivas sobre sua relação 

com o tempo, sobre seu ritmo e sua jornada de trabalho, normalmente no sentido da 

compressão e das pressões que o tempo, percebido como exíguo e insuficiente, impõe à 

execução de suas atividades e à sua qualidade de vida dentro e fora do ambiente acadêmico. 

Questiona-se em que medida tais percepções são específicas do trabalho acadêmico em nível 

superior ou se se traduzem em uma “incompetência” funcional que perpassa todo ambiente 

produtivo atual. 

Outro comentário que apareceu com certa freqüência relaciona-se ao burnout. A “quase 

desistência” em face das exigências do cotidiano na universidade, principalmente em relação 

ao comportamento dos alunos, percebidos como inadequados e agressivos, tanto física como 

simbolicamente, pode ser compreendida como uma crise de competência profissional, no 

sentido de não se conseguir mobilizar e integrar as competências necessárias à obtenção de 

um comportamento ou um resultado visto como eficaz. 

Pra mim, foi uma coisa muito chocante, né. Mesmo um tempo depois eu parei: “Eu 
não quero dar aula”... (E53-Profa-Psic-UPub). 

Tem horas que tem dias que eu falo assim: “Ai, meu Deus, que vontade de 
largar...” Tem dia que você fica assim. Não é largar de dar aula, porque isso é uma 
cachaça, né, você não larga não, mas com vontade de dar um tempo, sabe... (E53-
Profa-Psic-UPub). 

 

Em sentido semelhante, o estresse a que o docente se submete em função das demandas 

percebidas relaciona-se com seu vínculo de trabalho, conforme depoimentos de professores 

substitutos, e também com a estrutura da IES e sua política de gestão de pessoas, como nos  

relatos a seguir. Os substitutos referenciaram sua insegurança, a manutenção de mais de um 

vínculo de trabalho como forma de compensá-la, a angústia que vivem em cada mudança de 

semestre, a percepção do aluno como alguém menos capacitado ou em processo de 

capacitação etc. Note-se que o exercício mais efetivo de competências políticas e 

comportamentais pode ser útil no sentido de distinguir o docente dos demais de maneira 

suficiente para criar espaço mais delimitado (e permanente) de trabalho no interior da IES. 

Acho que o estresse do professor realmente acontece. E hoje outras coisas como 
essa estão contribuindo. Não é só número excessivo de alunos na sala, a correria 
de uma instituição para outra que causa estresse... Essa ansiedade que a gente fica 
também é uma coisa que contribui (E41-Profa-Psic-UConf). 
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O professor substituto é jogado em sala de aula e ninguém orienta ele, né. Eu acho 
que o professor substituto é um pobre coitado, porque chega, enfrenta uma turma 
que acaba virando uma turma, porque quando eles vêem que é um professor 
substituto, eles... (E44-Profa-Adv-UPub). 

 

A questão do espaço físico das IES é curioso: muitos professores justificam seu 

isolamento pelo fato de a IES não manter sala individual ou específica para todo seu quadro 

de docentes, como é o caso da UCom, da maioria dos professores da UConf e dos substitutos 

na UPub. No entanto, na UPub esta estrutura física é a mais desenvolvida, e todos os docentes 

concursados têm uma sala à sua disposição, mesmo que a divida com um ou dois colegas. A 

maioria dos relatos dos entrevistados desta IES diz de um isolamento intelectual – cognitivo: 

as pessoas entram em suas salas, e a troca entre os pares raramente acontece nos níveis em 

que poderia ser feito ou, mesmo, mais interessantes e produtivos para a universidade. Este 

espaço parece não dizer apenas de isolamento físico, mas de uma característica peculiar do 

profissional docente no ensino superior: ele próprio é quem determina seus interesses em 

termos de disciplinas, linhas de pesquisa, orientação de aluno, assunção de cargos gerenciais 

etc. Assim sendo, a gestão de suas competências concretiza-se de forma individualizada e 

individualizante, reforçando e enfraquecendo, ao mesmo tempo, o processo de 

profissionalização da categoria, já que desenvolve e aprofunda suas especialidades que o 

diferencia dos demais e, de outro lado, põe em evidência o indivíduo, e não a coletividade. 

O recebimento de homenagens da parte dos alunos parece ser uma referência de sucesso 

para o professor, no sentido do reconhecimento público de sua competência profissional. No 

entanto, não fica claro de que componentes, em termos das competências cognitivas, 

funcionais, comportamentais, éticas ou políticas, de fato estão sendo valorizados ou, mesmo, 

como este arranjo deve se dar. 

Vários professores afirmaram ser a entrevista realizada para fins de coleta de dados 

desta tese um momento de reflexão sobre vários aspectos: as atitudes e os comportamentos do 

sujeito diante das diversas demandas que o ensino superior coloca para ele e os públicos com 

os quais ele tem que se relacionar, seus sentimentos com relação ao seu trabalho e com 

terceiros envolvidos, e a forma como ele lida com o reconhecimento pessoal e profissional, e 

a valorização da profissão docente, assim como da ciência e do conhecimento. Assim sendo, a 

reflexão na ação e sobre ela pode se dar em variados momentos e diversos espaços, nem 

sempre ligados diretamente ao âmbito profissional, mas que nele geram impactos diretos e 

indiretos, tangíveis e não tangíveis, mensuráveis e não mensuráveis pelos métodos 

tradicionais de avaliação e cujas conseqüências no processo de profissionalização podem se 
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dar no sentido tanto do fortalecimento, como do enfraquecimento. 

Posso até ter que levar isso pra minha análise, mas.. [risos] (E39-Profa-Psic-
UConf). 

 

Outra questão que merece ser relatada refere-se à relação entre identidade 

organizacional e identidade profissional. No caso dos professores entrevistados, percebeu-se 

que a identidade organizacional exerce mais força na configuração identitária dos sujeitos, 

principalmente quando referem-se à UPub como um local onde eles podem efetivamente 

exercer todas as atividades acadêmicas pertinentes ao ensino superior. Entretanto, não por 

incentivos de variadas ordens por parte dela, mas por se constituir um espaço no qual sua 

autonomia e sua liberdade são sensivelmente amplas. Do ponto de vista da gestão de 

competências, é claro para a maioria dos entrevistados nessa IES que tal ação está sob sua 

responsabilidade, não sendo atribuída a um outro, qualquer que seja este outro: a IES, os 

colegas, o departamento etc. O fato de pertencerem a profissões de origens diferenciadas 

(advogados, engenheiros e psicólogos) não se revelou algo mais incisivo em termos de suas 

preferências e escolhas no escopo acadêmico.    

Ao longo das entrevistas, percebeu-se que uma série de imagens e metáforas são 

utilizadas pelos professores para caracterizarem seu comportamento e, mesmo, seus 

sentimentos. Conforme salienta Morgan (1996), as metáforas dizem de comparações úteis 

para se desnudar outros aspectos do objeto que não estão explícitos mas que são fundamentais 

para sua compreensão em profundidade. O autor também afirma que o cérebro humano 

trabalha bem com essas imagens; ou seja, pelas analogias que elas permitem ao desvelar 

detalhes e nuanças de uma realidade mais complexa. Assim, elaborou-se uma lista de termos 

que os entrevistados fizeram menção e que dizem de representações sociais em torno da 

profissão e, principalmente, de seus praticantes. São eles:  

• pai / mãe 

• polícia / vigilante / militar 

• juiz 

• administrador / gerente / chefe 

• showman / líder de torcida 

• serviçal (como prestador de serviço para ou empregado do aluno) 

• “psicólogo” (mencionando cuidados consigo mesmo e com os outros) 

• político 
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• idealista 

• sacerdote  

• viciado 

• pastor de ovelhas 

 

Outro aspecto que merece destaque é a percepção da academia como vitrina 

profissional, como um diferencial na carreira do sujeito no que tange a sua profissão de 

formação. Dessa forma, a Universidade torna-se um meio não apenas de exibir-se, mas, 

substancialmente, de divulgar-se como expert num mercado de trabalho mais amplo que o 

acadêmico. Os extratos de entrevistas que se seguem indicam que o conceito de sistema de 

profissões de Abott (1988) parece não se aplicar integralmente à realidade dos docentes no 

ensino superior no Brasil, carecendo de uma revisão no que se refere à situação de um sujeito 

como praticante de duas profissões simultaneamente.  

O advogado que é professor existe uma grande possibilidade que os eventuários 
terem sido alunos deles. Muitas vezes, eu vejo aqui no escritório mesmo alunos que 
se tornam promotores de justiça, procuradores de justiça, juízes, enfim pessoas 
ligadas ao ramo e que te respeitam e gostam de você pelo ambiente que você criou 
naquela época da sala de aula, aquela reverência que, muitas vezes, existe ao 
professor. Então, essa facilidade no curso de Direito é, sem dúvida alguma, um 
diferencial. É o professor de Direito sai bem na frente, eu acho, principalmente 
quando você não tem, é o meu caso, um precedente na família de um advogado 
bem-sucedido ou alguma coisa assim. Então, as facilidades seriam essas: o 
exercício da atividade jurídica que não seja no magistério, em razão de que os seus 
alunos acabam se envolvendo naquele meio, e a gente está cansado de saber que 
hoje muitas coisas funcionam em base dos favores, e a recompensa: as relações 
pessoais exatamente (E18-Prof-Adv-UCom). 

Eu tenho clientes que gostam do meu currículo, mas muitos nem sabem que eu sou 
mestre, nem doutorando. Muitos sabem que eu sou professor. Então, assim, o fato 
de ser professor pesa. Muitos clientes vêm pelo meu título [de professor], por esse 
título que é mais honorário do que propriamente técnico (E19-Prof-Adv-UCom). 

Mais outra facilidade: não deixa de ser uma vitrine você ser um professor 
universitário. Você ser um professor da [UCom] é uma vitrine. Na minha atividade 
advocatícia isso é importante. Nós advogados não podemos fazer propaganda, 
porque a gente usa o nome. É importante a gente ter pelo currículo (E20-Prof-Adv-
UCom). 

E eu via, a partir das aulas, que eu trabalhava uma possibilidade de captação de 
cliente, porque aí quando eu falava de crianças, sempre aparecia alguém 
perguntando: “Ah, você não atende?”, “Você não pode me dar um telefone?” 
Então, acabou que as duas coisas foram se aproximando nesse sentido. Estar na 
sala de aula é uma coisa que eu gosto e, de certa forma, muito indiretamente, me 
ajuda no consultório. Às vezes, ex-aluno, já 3, 4 anos de formado, entra em contato 
comigo para pedido de supervisão, por exemplo, para encaminhar alguém. Então, 
junta as duas coisas (E41-Profa-Psic-UConf). 

A grife UFMG, ela é muito utilizada para glamourizar, para legitimar 
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determinados escritórios de advocacia. Isso não há dúvida nenhuma (E45-Prof-
Adv-UPub). 

 

Em virtude de comentários sobre a sensação de jovialidade e de perpetuação no outro 

que a profissão docente promove em seus praticantes, torna-se interessante refletir nas 

motivações dos sujeitos que abraçam a profissão, principalmente no sentido de negação da 

realidade de morte, conforme delineado por Becker (1973, citado por MORGAN, 1996). 

Assim, o professor desenvolve relações com seus alunos e seus pares, realiza pesquisas, 

escreve e publica artigos e livros etc. como meios de operacionalizar mitos, rituais e modelos 

para se defender da consciência de sua fragilidade, tanto individual enquanto ser humano, 

como profissional em face da transitoriedade e da permanência de determinados saberes que 

podem contribuir para sua “imortalidade” na academia e, mesmo, na profissão. Parece que 

quanto mais eficientes são os praticantes em lidar com a questão da mortalidade na e da 

profissão, mais positivamente contribuem para o processo de profissionalização. Obviamente, 

isso exigirá o desenvolvimento e o uso efetivo, tanto individual como coletivamente,  de 

competências profissionais. Dos entrevistados, 14,6% referiram-se a tais questões, conforme 

relatos abaixo: 

Ser professor, para mim é um aprendizado, né; é um aprendizado diário. Eu gosto 
muito de ser professora. Eu acho que a gente está sempre jovem, sempre com 
vontade de lutar junto com a turma, vendo os alunos se desenvolverem. Eu gosto 
bastante (E34-Profa-Eng-UConf). 

E outro ponto que eu estava comentando com você é que é um ambiente que você se 
sente — eu pelo menos me sinto — sempre jovem (E34-Profa-Eng-UConf). 

Olha, recompensa. Vamos ver, é o fato de você estar transmitindo a sua 
experiência. É o mesmo processo narcísico dos pais, né, porque é a sua 
continuidade [...]. Então, tem isso, né. É legal você perceber assim uma 
continuidade, né [...]. Eu acho assim que a maior gratificação é essa nascísica, né. 
Todos nós professores somos narcisistas, né. Não tem como negar, né, [risos] que a 
gente gosta da “tietagem”, né. Tem uma “tietagem” muito grande em cima da 
gente... (E53-Profa-Psic-UPub). 

Ela [a profissão acadêmica] não te dá aquela angústia do envelhecimento precoce 
que você tem em outras profissões. Ela é muito transparente no sentido. Não 
precisa ficar demonstrando de outras maneiras. Quer dizer, você, não, as pessoas 
acabam te conhecendo, e você não precisa ficar naquele jogo de empáfia, né, que 
você tem nesses ambientes executivos aí e tal. [...] Uma vez uma pessoa me falou 
uma coisa que na profissão você tem um tripé, né, você precisa [risos] de um bom 
ambiente de trabalho, né, de uma grande satisfação com o seu trabalho e você 
precisa de dinheiro. Então, quer dizer [risos], se você não tiver um dos três, você 
ainda suporta. O que você não pode ter é dois [faltando]... Então, aqui você tem um 
ótimo ambiente de trabalho [risos] e uma grande satisfação (E36-Prof-Eng-
UConf). 
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Notou-se a necessidade de se diferenciar dedicação exclusiva à carreira acadêmica de 

dedicação exclusiva à IES. Vários professores lecionam em outras instituições ou mantêm 

outras atividades relacionadas à profissão de formação paralelamente, ainda que tenham 

contratos formais de dedicação integral a determinada universidade.  

Observou-se uma preocupação com o sigilo da entrevista, mas por motivos diferentes: 

33,3% dos entrevistados da UPub, devido aos já referidos trabalhos extra-acadêmicos entre os 

professores de dedicação exclusiva e também com comentários de e sobre os colegas e sobre 

a estrutura. Nas particulares, dois docentes explicitaram suas preocupações a respeito de 

como os dados apareceriam e como seriam tratados em virtude de comentários de e sobre 

superiores e colegas. Nesse sentido, nota-se que as competências funcionais, 

comportamentais, éticas e políticas são requeridas em momentos que transcendem as 

atribuições tradicionais dos professores. 

Houve depoimentos no sentido de os entrevistados estarem mais satisfeitos com a 

profissão docente do que com a de formação, chegando a afirmar que não abandonariam sua 

carreira universitária e que uma tranqüilidade do ponto de vista financeiro com as atividades 

relacionadas à universidade lhes daria a possibilidade de se dedicar realmente de maneira 

exclusiva. Questiona-se em que medida essa dedicação pode estimular o sujeito a transitar 

num caminho “sem volta” no mercado de trabalho ou, mesmo, se o desenvolvimento de suas 

competências profissionais acadêmicas não estaria criando “desajustados intelectuais”, cuja 

linha entre eles e a desconexão com a realidade para a qual a educação se volta pode ser 

caracterizada como fina ou tênue. 

Você sabe o que acontece, hoje em dia, pra você trabalhar em consultório? Você 
recebe hoje casos muito mais graves do que eu recebia há dez, quinze anos atrás. 
Então, não dá pra você, no meu ponto de vista, dedicar a trabalho de consultório 
poucas horas do seu dia, entendeu, assim, duas tardes, por exemplo, porque, na 
verdade, quando você tá trabalhando com um paciente grave, você tem de estar 
disposto a atender, por exemplo, a atender uma urgência, né. Então era 
complicado, né, manter o consultório... (E42-Prof-Psic-UConf). 

 

Refletindo sobre a evolução do papel do professor pós-LDB-1996, novas exigências são 

exteriorizadas, ressaltando, novamente, a questão do tempo na discussão sobre competências, 

já que o próprio professor se percebe em processo de mudança constante, ora aumentando seu 

nível de flexibilidade, ora se enrijecendo, mas, em ambos os casos, buscando um equilíbrio 

dinâmico na manutenção de sua integridade profissional, psíquica e, até mesmo, física. 

Então, eu acho que hoje ser professor é diferente, né, de ser professor há alguns 
anos atrás. Porque antes ser professor era você  dominar conteúdos e ser capaz de 
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expor esses conteúdos, desenvolver processo de avaliação e etc, né. Hoje a 
atividade formativa ela é mais ampliada, pelo menos na minha experiência, né... 
(E42-Prof-Psic-UConf). 

 

Um problema apresentado por entrevistados foi o fato de a carreira acadêmica 

atualmente impor ao praticante o exercício de atividades que nem sempre lhe são prazerosas. 

Professores que mencionaram um desgaste físico excessivo na sala de aula, ou seja, na 

atividade docente, relataram que são melhores na pesquisa e que não é possível, dadas as 

exigências da IES e dos órgãos reguladores, centrar sua carreira naquilo que fazem melhor, 

mas têm de dar aula, pesquisar, gerenciar, orientar etc. 

É diferente aqui no Brasil e nos Estados Unidos. Por exemplo, nos Estados Unidos 
a gente ouve falar, né, que a tradição é assim: você entra para uma Universidade, 
você faz uma opção,você vai ser docente ou pesquisador, né, e aqui a gente não tem 
essa separação. Alguns de nós têm mais vocação pra pesquisa e outros pra 
docência, e a gente é obrigado a fazer as duas coisas. Então isso é muito ruim, né, 
porque o pessoal que tem mais vocação pra pesquisa [...] geralmente são péssimos 
professores, né, e o pessoal que tem mais vocação pra sala aula são excelentes, são 
considerados excelentes professores, mas o nível de pesquisa deles, a quantidade de 
pesquisa, fica abaixo dos outros... Então, uns e outros ficam sendo controlados e 
criticados, né. Então, é uma pena. Eu acho uma pena que não tenha essa divisão, 
porque isso ajudaria demais, né, a pessoa a não se obrigar, a não ser forçada a 
fazer uma coisa que ela não gosta... (E53-Profa-Psic-UPub). 

 

Vários depoimentos revelaram as tensões advindas das exigências impostas ao professor 

pelo modelo de produtividade utilizado pelos órgãos controladores, como a Capes e o CNPq. 

Segundo entrevistados, a díade quantidade versus qualidade deve ser melhor analisada: 

Bom, todos estão, não é que está se queixando, estão todos insatisfeitos, né, porque 
a discussão é que está exigindo do professor um produtivismo que não tem limite. 
[...] Então, na verdade, a gente tem que ter uma análise desse processo. Mas é um 
processo que opera meio que sem sujeito, né. Como dizia o Tsé: “São processos 
que nos atravessam e produzem as coisas”, né... mas eu acho, por exemplo, essa 
articulação, né, nos espaços importantes, levantar essas discussões, né (E42-Prof-
Psic-UConf). 

A questão é que a gente tem que publicar muito, e aí tem toda uma habilidade. E eu 
sou muito ruim nessas coisas. Eu acho  que é a habilidade de você fazer uma tese 
de doutorado virar 10 papers ou fazer o remake permanente, remake do seu 
trabalho, acrescentando pequenas pitadas de coisas, mudando de lugar... Há 
pessoas que conseguem manter essa vitalidade, essa produção com esse recurso. E 
tem algumas habilidades que eu percebo que é importante a gente desenvolver no 
meio acadêmico. Não basta você ser um bom profissional, dedicado; é preciso que 
voe tenha também alguma malícia, tenha alguma habilidade. Por exemplo, tem 
atividades que eu não registro, e eu faço tanta coisa e, às vezes, não aparece. E, às 
vezes, têm outras pessoas que fazem menos e aparecem mais (E57-Prof-Psic-
UPub). 

 

Outro aspecto relevante é a presença de professores entre os familiares dos 
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entrevistados. Conforme já discutido, os processos de aquisição de saberes têm na família 

uma socialização primária que não pode ser desconsiderada na atuação profissional do 

docente, conforme delineado por Tardif (2002). As demais fontes sociais de aquisição de 

saberes citadas pelo autor  permitem compreender as dificuldades aliadas à idade do 

professor: sendo ele jovem, mesmo que isso implique benefícios no sentido de uma maior 

proximidade dos alunos, sua maturidade profissional ainda carece de refinamento, e a gestão 

de suas competências nesse sentido é primordial para o atingimento de seus objetivos, tanto 

pessoais como coletivos. 

Por fim, comentários que questionam a possibilidade do modelamento de uma carreira 

acadêmica sensivelmente conectada com a realidade prática devem ser repensados no sentido 

do fortalecimento da profissão.  

Quer dizer, eu não sou um professor profissional; eu sou um profissional professor, 
no sentido de eu ter construído uma carreira profissional, com habilidades, com 
desafios, de alguém que trabalha na área técnica, na área profissional, e que a 
partir de uma experiência acumulada, tem um acervo de conhecimentos que 
poderia ser transmitido a uma nova geração de profissionais. Não é prerrogativa 
da Psicologia isso, mas a gente sabe que hoje a carreira de docente acaba sendo 
uma carreira de tempo integral e quase exclusiva. A gente encontra muitos 
professores que nunca tiveram qualquer exercício profissional. Alguns deles 
inclusive sequer têm inscrição nos Conselhos profissionais (E57-Prof-Psic-UPub). 

 

Esse relato aponta para outros caminhos, os quais não podem ser vistos como 

dogmáticos em termos do desenvolvimento de outros modos de estabelecer ligações robustas 

com a sociedade. 
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6. CONCLUSÃO 

Ciência medra na crítica e autocrítica, não em “igrejinhas”, que sempre preferem o 
fiel ao competente (DEMO, 2002:256). 

 

Diante do cenário exposto na Introdução, a tese que se propôs a defender foi 

sistematizada da seguinte forma: existe uma íntima e cíclica relação entre os processos 

envolvidos na gestão de competências acadêmicas, sensivelmente individualizados e 

individualizantes, e a profissionalização da categoria que, no caso daqueles que militam no 

ensino superior, têm enfrentado amplas e profundas dificuldades de variadas ordens. 

O objetivo central desta tese foi compreender, na percepção do professor, a relação 

entre a gestão de competências em instituições de ensino superior e o profissionalismo 

docente. Após a leitura de bibliografias pertinentes aos temas tratados, três conceitos foram 

reformulados para fins dessa tese, a saber: 

• Competência profissional — mobilização de forma particular pelo profissional na 

sua ação produtiva de um conjunto de saberes de naturezas diferenciadas (que 

formam as competências intelectual, técnico-funcionais, comportamentais, éticas e 

políticas), de maneira a gerar resultados reconhecidos individual (pessoal), coletiva 

(profissional) e socialmente (comunitário). Concebe-se, então, competência 

profissional como a metarreunião de maneira singular e produtiva de competências 

compostas por saberes variados. Assim sendo, acrescentou-se ao conceito de 

competência profissional a variável política e o reconhecimento coletivo em termos 

dos pares da profissão. 

• Gestão de competências — conjunto de todos os esforços individuais, sociais, 

coletivos e organizacionais no sentido da formação e do desenvolvimento de 

competências e metacompetências, fundamentados na reflexão do sujeito na e sobre 

sua própria ação, propiciando resultados em termos macro, micro e parciais, 

observáveis pelo indivíduo e por terceiros. Dessa forma, acrescentaram-se ao 

conceito de gestão de competências as iniciativas individuais, sociais e coletivas, 

retirando das organizações a responsabilidade por essa gestão, socializando-a em 

relação aos sujeitos envolvidos. 

• Profissão — conjunto de atividades produtivas desenvolvidas por um grupo de 

pessoas que possuem conhecimentos específicos, validados academicamente e 

reconhecidos socialmente, mediante instrumentos regulatórios, formais ou informais, 
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que são compartilhados coletivamente, garantindo elevado grau de autonomia no 

exercício de suas atribuições, movidas em certo nível por altruísmo. Logo, 

acrescentaram-se ao conceito de profissão a possibilidade da existência de 

instrumentos regulatórios informais e o altruísmo, enquanto desejo ou vocação do 

praticante. 

 

Para a consecução do objetivo descrito, realizou-se uma pesquisa descritivo-

comparativa, cujo objeto foram professores que trabalham em instituições de ensino superior 

de natureza jurídica diferenciada (universidades pública, confessional e comunitária). O 

enfoque desta pesquisa foi classificado como essencialmente qualitativo. No entanto, no 

tratamento e na análise dos dados, a relação qualidade versus quantidade foi considerada. 

Para responder às perguntas que nortearam o desenvolvimento da tese, vários instrumentos de 

coleta de dados foram utilizados: a análise documental de dados secundários; uma primeira 

rodada de entrevistas com roteiro livre ou não estruturado com nove professores (três de cada 

instituição, três de cada curso); uma segunda rodada de entrevistas com roteiro estruturado, a 

qual incluiu a aplicação de uma técnica projetiva de associação e que foi realizada com 48 

professores, sendo 15 da universidade pública (6 engenheiros, 5 psicólogos e 4 advogados), 

15 da universidade privada confessional (6 engenheiros, 4 psicólogos e 5 advogados) e 18 da 

universidade privada comunitária (6 engenheiros, 6 psicólogos e 6 advogados), que lecionam 

nos cursos de Direito, Engenharia e Psicologia; e observação direta. Os dados secundários 

foram submetidos à análise documental (BARDIN, 1977; FIORIN, 1989; ORLANDI, 2001) e 

os dados primários sofreram tratamento e análise em três etapas: preparação, tabulação 

quantitativa e análise ou categorização temática, conforme descrito na Metodologia. Foram 

utilizadas as técnicas de análise de conteúdo e de discurso (TRIVIÑOS, 1987; BARDIN, 

1977; MINAYO, 1992; LAVILLE & DIONE, 1999; RICHARDSON, 1999; ORLANDI, 

2001) para a análise dos dados. O modelo teórico-conceitual adotado nesta pesquisa com 

docentes considerou: quatro grupos de atores sociais — professores, instituições de ensino 

superior, instituições de interesse coletivo e o Estado —; aspectos relevantes de sua atuação 

no campo das competências e do profissionalismo; relações entre eles; e contextos que os 

permeiam. Assim sendo, do ponto de vista metodológico, esta tese apresenta três diferenciais: 

a) na coleta de dados, ao incluir o uso de uma técnica projetiva de associação; b) no 

tratamento dos dados primários, ao realizar a análise em três fases, incluindo-se a análise 
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temática; e c) na apresentação e na análise dos dados, ao incluir as tabelas oriundas do 

tratamento dos dados e os resultados mais discriminantes advindos da técnica projetiva.   

A apresentação e a análise dos dados procurou seguir o modelo conceitual adotado 

apresentando três grandes tópicos: a) o macrocontexto do trabalho dos docentes entrevistados, 

a partir da descrição das três universidades (indiretamente) abordadas, resultante dos dados e 

análises documentais; b) o mesocontexto, ou seu ambiente de trabalho, isto é, as condições 

físicas, culturais e sociais que envolvem o indivíduo no trabalho (CHEETHAM & CHIVERS, 

1998), investigados na primeira rodada de entrevistas; e c) o microcontexto, ou simplesmente 

“contexto” de trabalho, que Cheetham & Chivers (1998) conceituaram como a situação 

particular na qual o profissional é requisitado a operar, isto é, suas percepções, ações e 

relações com atores sociais diretamente envolvidos nas suas funções, resultantes da segunda 

rodada de entrevistas. Este último bloco foi subdividido em seis itens: caracterização dos 

sujeitos pesquisados; percepção da profissão e da gestão de competências profissionais por 

parte dos professores; as Universidades e seus impactos na gestão das competências 

profissionais e na profissão docente; a LDB-1996 e suas conseqüências nas competências 

profissionais e na profissão docente; as instituições de interesse coletivo e suas influências 

nas competências profissionais e na profissão docente; e aspectos adjacentes mencionados 

pelos entrevistados. 

Quanto à gestão das competências acadêmicas, consideraram-se os esforços pessoais e 

os institucionais, tanto individuais como coletivos. Em termos dos esforços pessoais, 

perceberam-se nas respostas dos entrevistados a necessidade e a mobilização efetiva de uma, 

duas ou mais competências simultaneamente, fatos necessários diante do caráter interativo 

(TARDIF & LESSARD, 2005) da profissão docente. Quanto aos esforços institucionais, 

observou-se que as IES são dotadas de políticas de gestão de pessoas não muito claras e que 

nem sempre o profissional faz uso delas, quer por desconhecimento, quer por necessidade de 

manter-se com um certo grau de descolamento da universidade, quer por autonomia própria. 

Convém ressaltar que a dimensão coletiva parece tênue nesse ponto, pois nem no interior nas 

IES, até mesmo via associações de professores, nem no seu derredor, via sindicatos e 

conselhos profissionais, ocorre uma mobilização nesse sentido, o que, certamente não é um 

privilégio da categoria, mas espelha a situação socioeconômica do país. 

Sobre as políticas e práticas de gestão de recursos humanos empreendidas pelas 

instituições de ensino superior no sentido da formação e do desenvolvimento de competências 

profissionais acadêmicas, convém ressaltar que nas IES particulares prevalece uma percepção 
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na qual os professores se sentem mais cobrados que incentivados. Já seus pares da IES 

pública parecem ter mais clara a dependência maior de si próprios nesses processos, 

enfatizando que as políticas existem, mas o indivíduo tem que ir ao seu encontro. Assim 

sendo, as competências profissionais não podem, de fato, ser percebidas de maneira descolada 

da realidade na qual se efetivam. De outro lado, apesar de suas semelhanças, os docentes 

percebem sensíveis diferenças entre si, suas atividades e as IES onde trabalham, implicando 

certo grau de esfacelamento da coletividade, que certamente tem sido prejudicial à profissão e 

a si próprios. 

A respeito das influências do Estado nos processos considerados, buscou-se 

compreender como as determinações da LDB-1996 são percebidas, absorvidas e respondidas 

pelos professores universitários, individual e coletivamente. De acordo com os dados 

apresentados, a maioria dos entrevistados desconhece a legislação e suas decorrências, dando 

mais notícia a respeito dos seus impactos em termos de reformulação de projetos pedagógicos 

e grades de cursos do ponto de vista coletivo e, individualmente, do seu processo de titulação, 

seu volume de publicações e funções que exerce no interior da IES. Conforme já salientado, 

no que tange ao profissionalismo, estes fatos podem contribuir negativamente.  

Percebe-se ainda um afastamento dos professores no que tange às instituições de 

interesse coletivo, como sindicatos, conselhos profissionais e associações institucionais. Este 

fato indica um enfraquecimento da participação das instâncias coletivas tanto no processo de 

profissionalização da categoria como na gestão de competências, cada vez mais 

individualizada e individualizante.  

Note-se que prevaleceram diferenças entre os grupos de profissionais investigados e 

similaridades de acordo com as instituições de ensino onde os professores desenvolvem suas 

atividades produtivas. Dessa maneira, a identidade organizacional é mais forte para os 

docentes do que a identidade profissional no que diz respeito às categorias profissionais 

abordadas (advogados, engenheiros e psicólogos). Ou seja, as demandas de um professor de 

Direito são semelhantes às de um professor de Engenharia e também às de um de Psicologia, 

diferenciando-se mais pela IES à qual ele se vincula e como seu contrato de trabalho está 

estabelecido. Note-se que no caso das universidades particulares tais contratos podem mudar 

de semestre para semestre e serem tanto mais absorventes como menos, dependendo da carga 

horária que lhe foi dada. No caso da IES pública, o trânsito do professor em termos de 

carreira é claramente desvinculado da função gerencial, fato ainda incipiente nas particulares. 

Outro aspecto diz do processo decisório na IES pública, nas quais as demandas por 
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competências políticas são notáveis e afetam até mesmo os regimes de trabalho e de 

dedicação, pois colegiados e congregações decidem sobre isso. 

Com relação aos resultados da aplicação da técnica projetiva, convém ressaltar que, 

independentemente da identificação ou não do docente com as figuras, suas justificativas 

caminharam em percursos semelhantes no que diz respeito às suas relações com alunos, 

superiores, colegas, a própria IES, instituições de interesse coletivo e a sociedade de maneira 

geral, principalmente no que se relaciona à legitimação de seu conhecimento, suas habilidades 

e seu comportamento. Dessa maneira, os professores compartilham as formas de perceber e 

lidar com seu trabalho e evitam o distanciamento do aluno e dos pares que comungam de seus 

interesses. Posturas autoritárias e desconectadas da realidade também são evitadas, apesar de 

um certo grau de idealismo, ou altruísmo, prevalecer como um dos pilares da profissão 

docente.  

Em termos de limitações do estudo realizado, aponta-se que a opção por abordar 

professores que desenvolvem suas atividades profissionais em universidades desconsiderou 

sujeitos que o fazem em outras IES como centros universitários, faculdades integradas etc., 

cujas realidades de trabalho guardam peculiaridades que afetam a gestão de suas 

competências acadêmicas e o profissionalismo docente. Do mesmo modo, a escolha por 

professores que podem atuar ou efetivamente atuam na profissão de formação 

concomitantemente à docente deixou escapar a contribuição daqueles que dedicam-se 

exclusivamente à carreira acadêmica, circunscrevendo os resultados da pesquisa e sua análise 

à profissionais com dupla forma (ou possibilidade) de inserção no mercado de trabalho. Em 

ambos os casos, tais limitações  concretizam-se em lacunas a serem preenchidas por futuras 

investigações. 

Assim, somando as contribuições advindas da análise temática às análises anteriores, foi 

possível traçar os contornos de uma agenda de pesquisa que contemplasse as temáticas 

centrais dessa tese e possibilitasse aprofundamentos, comparações e extensões da pesquisa 

realizada. No que tange à metodologia, após privilegiar abordagens mais qualitativas como a 

utilizada nessa tese, os procedimentos quantitativos e modelos matemáticos explicativos 

parecem ser apropriados para a proposição e confirmação de variáveis e premissas 

identificadas e passíveis de extensão a populações ou universos profissionais mais 

abrangentes. Dessa maneira, a validação de modelos e escalas por meio de questionários pode 

ser o passo subseqüente em pesquisas como as propostas na referida agenda. Em termos 

temáticos, percebe-se relevância nas seguintes situações: 
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• profissões com vínculos de trabalho diferenciados, como é o caso dos médicos, 

considerando-se a formação e o crescimento das clínicas e das cooperativas de saúde 

e de trabalho, as quais têm agregado grande número de profissionais e viabilizado a 

prestação de serviço e o relacionamento com clientes, atentando, de outro lado, às 

relações que se travam com outras categorias  profissionais, como enfermeiros, 

farmacêuticos, terapeutas, nutricionistas etc., que afetam o resultado final dos 

serviços que os médicos prestam a seus pacientes;  

• variações no interior da profissão, como no caso de administradores (em níveis 

hierárquicos diferenciados, em áreas distintas, em setores em ascensão, como 

Turismo, Hotelaria, Hospitalar, Educação, Cooperativas etc.), publicitários (áreas de 

Planejamento, Mídia, Atendimento, Criação etc.), engenheiros (Engenharia Civil, 

Engenharia Mecânica, Engenharia Elétrica, Engenharia Eletrônica, Engenharia de 

Produção etc.) e policiais (Polícia Militar e Polícia Civil, principalmente em face das 

possibilidades de aglutinação de ambos num só grupo), e para os vínculos com 

conselhos profissionais, com instituições de ensino e com políticas econômicas; 

• profissionais da iniciativa privada e do setor público, como no caso da advocacia, 

enfatizando variações no interior da profissão (direito civil, direito penal, direito 

criminal, direito processual, direito administrativo, direito internacional etc.), no seio 

dos escritórios, das organizações, de tribunais (juízes, promotores), no 

relacionamento com recém-formados e estagiários; 

• políticas e práticas de gestão de pessoas empreendidas por organizações nas quais, 

ou com as quais, os profissionais trabalham, atentando para tipo de vínculo, ou seja, 

como empregados, como cooperados (organizações cooperativas), como voluntários 

(organizações sem fins lucrativos ou do terceiro setor) etc. ; 

• relações entre profissionais e seus respectivos conselhos, de um ponto de vista mais 

institucional, com vistas a mapear seu grau de representatividade, sua colaboração 

com a formação e o desenvolvimento das competências individuais e coletivas, seus 

mecanismos formais e informais de fazerem face às “leis de mercado”; 

• entre os grupos de profissionais, quer numa mesma profissão, quer em profissões 

diferenciadas, numa perspectiva mais fenomenológica, com vistas a compreender 

como se articulam, individual, coletiva e socialmente, como se representam 

coletivamente, como se percebem na sociedade e sob a égide das “leis de mercado” e 

como se relacionam com suas competências profissionais etc. 



 

 

228

• correlacionando com outros construtos: estresse ocupacional (como categorias de 

análise relacionadas ao profissionalismo e à gestão de competências colaboram com 

o estresse, reduzindo-o ou alimentando-o, conduzindo ao burnout), identidade (nas 

diversas perspectivas de análise – pessoal,  social, no trabalho e organizacional –, 

colaborando na construção de uma “identidade profissional” mais fraca ou forte), 

função gerencial (nas relações de poder desenvolvidas no interior das organizações, 

mediante um profissionalismo mais, ou menos, avançado e/ou uma gestão de 

competências mais “arcaica” / “moderna” etc.), ação administrativa (sob a ótica de 

vertentes estruturalistas, nos níveis individuais, profissionais, grupais e 

organizacionais). 

 

Por fim, retoma-se a pergunta proposta por Balbachevsky (1999): Seriam os professores 

do ensino superior membros de uma única profissão ou, de acordo com cada disciplina ou 

contexto institucional, eles representam uma multiplicidade de profissões que compõem o 

espectro da academia, tendo em vista o desenvolvimento que cada grupo resultante da 

inevitável fragmentação interna alcança?  

Após este estudo, acredita-se que o processo de profissionalização dos professores está 

caminhando positivamente no sentido do reconhecimento social de suas competências 

profissionais, cujos processos de formação e desenvolvimento, por mais individualizados e 

individualizantes que têm sido, também têm contribuído  para sua diferenciação das demais 

profissões no mercado, no que se refere tanto às especialidades e áreas de atuação como em 

termos pedagógicos. Sobre estes últimos, as decorrências da LDB-1996 parecem (ainda) não 

ter dado todos os frutos que se pretendeu.  

Refletindo-se sobre o processo de profissionalização da categoria, considerando-se aqui 

os demais níveis de ensino, percebe-se como caminho viável – e imprescindível – a 

participação mais efetiva dos docentes do ensino superior nas instâncias coletivas, 

principalmente as associações institucionais de professores circunscritas a cada IES e os 

sindicatos de professores, além da promoção de uma aproximação entre ambos. 

Dessa forma, segue-se o conselho de Gusdorf (2003): 

É preciso tomar partido. Por isso não cabe a ninguém pronunciar-se em última 
análise sobre o segredo das consciências. As próprias sombras não conseguem 
esconder completamente a luz, quando existe luz. A admiração e o respeito pelo 
mestre, quando se tem a sorte de conhecer um, tingem-se de uma leve melancolia a 
partir do momento em que se aprende que a mais alta capacidade só pode ser 
adquirida através da dúvida (GUSDORF, 2003:144). 



 

 

229

 

Nossas dúvidas nos conduziram a algumas respostas. Só temos a agradecer a elas, pois 

nos levaram a conhecer muitos “mestres” e parte da realidade complexa que compõem suas 

vidas. 
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APÊNDICE A - A Questão da Identidade 

 A pedagogia universitária no Brasil é exercida por professores que não têm uma 
identidade única (MOROSINI, 2001:31). 

 

Apesar de não se constituir temática central nesta tese, reconhece-se a importância dos 

processos de identificação e da própria configuração identitária para o processo de 

profissionalização e para a gestão das competências profissionais. A profissão docente não 

foge a esta percepção, tendo em vista a afirmação de Dubar (1997a): a identidade do 

indivíduo é o que ele tem de mais importante e precioso, e sua perda representa alienação, 

sofrimento e morte. O autor afirma que a identidade é fruto de sucessivas (e simultâneas) 

socializações; ela modela-se e remodela-se continuamente a partir do contato com o outro, já 

que o sujeito não a constrói sozinho. Essa percepção é comungada por diversos autores, como 

Castells (2000) e Hall (1999). Este último elucida que as identidades modernas estão sendo 

descentradas, deslocadas ou fragmentadas, apontando para um colapso, ou seja, para as crises 

identitárias. 

Os estudos sobre identidade podem contemplar diversos níveis de análise. Machado 

(2003) propõe quatro níveis — pessoal, social, no trabalho e organizacional — e afirma que 

eles não se excluem e que se constituem de campos inter-relacionados, apontando 

possibilidades de aprofundamento na compreensão das relações entre identidades, profissões 

e competências. No nível Pessoal, Machado (2003) afirma que o conceito de identidade diz 

respeito à percepção que o sujeito tem de si próprio e às ações que dessa construção 

psicológica derivam. Trata-se, portanto, de um processo em permanente formação, 

ressaltando-se aqui a importância que Dubar (1997a) atribui à(s) socialização(ões), tendo em 

vista as conseqüências do contato diário com diversos outros enquanto referências a serem 

questionadas, copiadas e reprimidas para suas identificações, quer conscientes, quer 

inconscientes. Nesse último caso, Furlanetto (2003) ressalta a importância dos processos de 

“individuação” nos moldes propostos por Von Franz (1964) — ou seja, de uma tendência 

reguladora direcional oculta, gerando tais processos lentos de crescimento psíquico. Para 

Furlanetto (2003), algumas profissões estimulam esses processos de desenvolvimento e 

autoconhecimento, como é o caso daqueles que exercitam a cura, o cuidado e o ensino. 

Segundo a autora: 

Elas acabam atraindo sujeitos dispostos a passar por essas experiências. Para muitos, 
o Processo de Individuação passa pelo reconhecimento de seu daimon, de sua 
vocação, que parecem ser os docente que se disponibilizam a participar dos 
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processos d formação que envolvem reflexão e autoconhecimento (FURLANETTO, 
2003:43). 

 

Da mesma maneira, igualdades e desigualdades são marcantes para o indivíduo na sua 

configuração identitária em nível pessoal, principalmente se se caminha na ótica das 

profissões como conjunto de atividades desenvolvidas por um grupo com determinadas 

competências (homogeneidades) que o diferem de outros, assegurando aos seus praticantes 

poder e distinção na sociedade. Transita-se, assim, para o segundo nível de análise, o Social, o 

qual versa sobre as representações que o sujeito faz enquanto integrante e não-integrante de 

determinados grupos (MACHADO, 2003), numa relação em permanente construção 

(BOURDIEU, 2003). Machado (2003) realça que os indivíduos sempre tentam manter uma 

identidade social positiva a partir da comparação que faz com as coletividades a que 

pertencem. Quando isso não ocorre — ou seja, quando a identidade social não é satisfatória —

, o sujeito abandona o seu grupo e busca vinculação com outros, normalmente enfatizando, ou 

desenvolvendo, outras competências necessárias. Nesse sentido, Castells (2000) diferencia 

três formas e origens de construção de identidades, as quais geram impactos distintos na 

sociedade: a) identidade legitimadora — com origem nas instituições dominantes, focada na 

sociedade civil —; b) identidade de resistência — com origem em atores excluídos e 

marginalizados, com ênfase em comunidades —; e c) identidade de projeto —  com origem em 

parte da sociedade que busca um reposicionamento, enfatizando os indivíduos como sujeitos 

de mudança.  

Quanto à identidade no Trabalho, Machado (2003) salienta que ela reflete as relações de 

trabalho e de poder, cujas formas e conteúdos são desenvolvidos de maneira peculiar em cada 

empresa, sendo processados pelos indivíduos, particularmente, em termos de identificação 

tanto no plano afetivo como no cognitivo. Nesse sentido, Tardif & Lessard (2005) afirmam 

que a docência traduz não apenas uma atividade em si mesma, mas também uma questão de 

status, que remete à identidade do trabalhador, dentro e fora da organização, na medida em 

que normas e regras definem papéis e posições dos atores sociais envolvidos. 

Na configuração identitária, Machado (2003) também enfatiza onde o trabalho se 

realiza, perspectiva esta comungada por Scott e Lane (2000), autoras que afirmam que a 

identidade Organizacional abrange todos os meios e fatos que tornam a organização 

específica ou única na percepção de seus membros. Se a identificação com a organização for 

forte, isso pode resultar em um maior grau de comprometimento por parte do trabalhador e, 
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daí, afetar sua identidade. No entanto, no caso dos professores, Tardif & Lessard (2005:50-

51) afirmam:  

O trabalho de composição da identidade pertence, agora, cada vez mais ao docente, 
seja individual ou coletivamente, e cada vez menos à instituição escolar, como 
outrora. Tanto em relação aos alunos quanto aos agentes escolares ou aos atores 
sociais, pode-se dizer que a identidade dos docentes está bastante heterogênea [...] e 
que, como o trabalho deles, também sua identidade destaca menos a instituição 
escolar e mais a eles mesmos: nesse sentido ela é mais fruto de um trabalho pessoal 
e coletivo que de uma transmissão-socialização institucional. 

 

Outro nível de análise útil na compreensão da identidade de professores universitários 

parte dos estudos de Lawn (2000), autor que afirma a importância do Estado nesse processo, 

indicando um (quinto) nível: o Institucional. Segundo ele, regras, serviços, encontros 

políticos, discursos públicos, programas de formação, intervenções na mídia, etc. são 

componentes essenciais do sistema fabricados para gerir problemas de ordem pública e de 

regulamentação, os quais se constituem em formas fundamentais de estruturação e 

reestruturação do trabalho. Para o autor, a identidade é gerida por meio de um discurso que 

tanto explica como constrói o sistema, ressaltando que a identidade do professor simboliza o 

sistema e a nação que o criou. Para Lawn (2000, p. 76), “a identidade é construída, quer 

contra, quer a favor de algo”.  

Para finalizar esta reflexão, vale a pena citar Nóvoa (2000:136): 

A fabricação identitária produz-se num jogo de poderes e contra-poderes entre 
imagens que são portadoras de visões distintas da profissão; ela articula dimensões 
individuais, que pertencem à própria pessoa do professor, com dimensões coletivas, 
que estão inscritas na história e nos projetos do “corpo docente”. Os debates atuais 
[...] revelam bem o trabalho cotidiano de construção identitária a que os professores 
estão sujeitos.   

 

Dessa forma, as competências profissionais, incluindo-se as de ordem acadêmica, não 

se formam nem se desenvolvem descoladas de uma realidade prática e simbólica, nem de 

maneira permanente, já que os processos de identificação são contínuos na vida dos sujeitos. 

Quanto à profissionalização, impactos positivos e negativos são relacionados aos processos de 

identificação, reforçando ou enfraquecendo a imagem que os profissionais têm de si mesmos 

e dos seus pares.  
 



 

 

247

APÊNDICE B - Questionário de Identificação 
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APÊNDICE C - Roteiro de Entrevista 

1. Poderia se apresentar, enfatizando como chegou até aqui, nesta instituição de ensino?     
2. O que é ser professor? 
3. E professor nesta instituição de ensino, especificamente, como é? 
4. Por que você escolheu exercer esta profissão? 
5. Quais as características do BOM professor, ou, na nossa pesquisa, do professor 

competente? 
6. Como você desenvolve tais características no seu dia-a-dia? 
7. Como essa Instituição de ensino colabora com esse processo, ou seja, quais suas políticas 

e práticas de gestão de pessoas que colaboram para a formação e o desenvolvimento das 
competências do corpo docente? 

8. Você está satisfeito aqui? Por quê? 
9. Quais as facilidades e recompensas de ser professor? 
10. Quais suas dificuldades no exercício dessa profissão? 
11. Você é mais professor ou mais — outra profissão — advogado, psicólogo, engenheiro? 

a) Como você organiza as duas profissões? 
b) Como suas atividades profissionais influenciam suas atividades acadêmicas? 
c) Como suas atividades acadêmicas influenciam suas atividades profissionais? 

12. Como é sua relação  
a) Com os alunos? 
b) E com seus colegas? 
c) E com seus superiores? 
d) E com o pessoal da secretaria, o pessoal do apoio? 

13. Com qual desses grupos você tem maior facilidade de lidar? Por quê? 
14. E com qual você tem maior dificuldade? Por quê? 
15. Como você lida com os jogos de poder na instituição? 
16. Que tipos de alianças são necessárias ao seu exercício profissional? 
17. Você poderia nos contar uma situação que exigiu muita flexibilidade, muito “jogo de 

cintura” e como você se comportou? 
18. Conte para nós qual foi a coisa mais importante que você aprendeu com um aluno. 
19. E com um colega? 
20. Você assina algum periódico da sua área? 

a) Como isso contribui para sua atuação como professor? 
b) E para sua atuação profissional? 

21. Você publica artigos acadêmicos em periódicos e/ou congressos? 
a) Como isso contribui para sua atuação como professor? 
b) E para sua atuação profissional? 

22. Você participa de eventos, congressos e encontros na sua área? 
a) Como isso contribui para sua atuação como professor? 
b) E para sua atuação profissional? 

23. Você freqüenta a biblioteca da faculdade? Por quê? 
24. Como você classifica sua biblioteca particular? Por quê? 
25. Mudando um pouco de direção, você percebeu alguma diferença na instituição no sentido 

de se adequar às deliberações decorrentes da LDB (Lei de Diretrizes e Bases do Ensino) 
de 1996? 
a) Mudou alguma coisa para você? o quê? 

26. Você é filiado a algum sindicato de professores (SINPRO), ou associação (APUBH, 
ADPUC,ADFUMEC)?  



 

 

249

a) Como você participa? 
b) Quais os benefícios de participar? 
c) No seu julgamento, quais as contribuições desse sindicato / associação para a 

categoria profissional - professor? 
d) E, em especial, para professor de instituição de ensino superior? 

27. Você participa de algum conselho profissional (CREA, OAB, CRP)? 
a) Como você participa? 
b) Quais os benefícios de participar? 
c) No seu julgamento, quais as contribuições do conselho para a categoria profissional - 

professor? 
d) E, em especial, para professor de instituição de ensino superior? 

28. Mudando novamente de rumo, qual a atividade acadêmica que você mais gosta? Por quê? 
29. E a que menos gosta? 
30. Em quais atividade acadêmicas você atua? Como você atua em: 

a) Docência - Ensino 
b) Pesquisa 
c) Extensão 
d) Orientação de alunos 
e) Atividades administrativas / burocráticas (incluindo exercício de cargos como 

coordenação, chefia de departamento etc.) 
31. Como você aprendeu a ser professor? 
32. O que você pensa ser diferente nos professores da: 

a) UFMG 
b) PUC 
c) FUMEC 

33. Estamos chegando ao fim da nossa entrevista e, dentre estas figuras, quais você 
escolheria para representar sua vida acadêmica? 

34. Por que você escolheu estas, o que elas têm de interessante? 
35. Há alguma coisa importante que você queira acrescentar e que não incluímos no roteiro 

de perguntas? 
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APÊNDICE D - Tabela 42  - Técnica Projetiva – Identificação dos entrevistados com as 
figuras  
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APÊNDICE E – Outros Resultados da Técnica Projetiva 

 

Ao final de cada entrevista, foi aplicada a técnica projetiva, conforme descrito na 

Metodologia. Vale a pena comentar que 14,6% dos entrevistados verbalizaram sua surpresa 

quando do momento da aplicação da técnica. 

As figurinhas me surpreenderam, né [...] Eu não conhecia. Eu achava que era só 
perguntas, né, e na hora que você falou das figurinhas, eu achei muito 
interessante (E12-Profa-Eng-UCom). 

Ai meu Deus do céu ! Eu detesto isso aí. Não é coisa de psicologia? (E16-Profa-
Adv-UCom). 

Nossa! Que coisa difícil. [...] Engraçado esse teste (E23-Profa-Psic-UCom). 

Nossa! Que chique! De quem que é isso, heim ? (E27-Prof-Psic-UCom). 

Mas isso é muito bacana!  [...] Que bacana, cara! (E46-Prof-Adv-UPub). 

É um psicotécnico? (E49-Profa-Eng-UPub). 

Isso parece um psicotécnico. [...] Você deve estar cansada de ver as pessoas 
ficarem em dúvida entre uma e outra.. (E50-Prof-Eng-UPub). 

 

Devido à natureza da técnica aplicada e à riqueza das respostas, optou-se por 

apresentar cada figura separadamente, de modo a permitir explorar as percepções dos 

professores com relação ao seu trabalho na universidade. Foi esclarecido aos entrevistados 

que o objetivo da numeração das figuras era apenas o de organizar os registros. Os resultados 

em termos da identificação dos entrevistados em relação às figuras estão sintetizados na 

Tabela 42 (Apêndice D). Convém recordar que o somatório das respostas podem exceder 

100%, já que, em virtude das interpretações dadas pelos entrevistados, eles podem tanto se 

identificar, não se identificar e, até mesmo, dar uma dupla interpretação que permita um duplo 

posicionamento em termos de identificação. 

A seguir, apresentam-se os resultados considerados menos discriminatórios em termos 

de análise. Após cada figura, os dados das respostas dos entrevistados são apresentados e 

analisados. 
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Figura 9 - Professor 2 
Fonte: Gettyimages (2005) 

 

Diante da Figura 9, 64,6% dos docentes se identificaram com ela; 10,4% manifestaram 

seu apreço por arte, música, cultura, desconsiderando a presença de equipamentos, e não de 

instrumentos musicais; para 37,5% dos entrevistados o professor é um maestro, o regente que 

conduz os alunos, que organiza, que promove a cooperação, que harmoniza o ambiente; 

outros 4,2% referiram-se à sala de aula; 2,1%, ao aspecto teatral da sala de aula, ao palco; 

6,3%, à concentração do grupo; e 12,5% frisaram a participação de todos no processo 

educativo. 

Porque a gente  sabe que o maestro não é que ele comanda, né. Ele é que organiza. 
Num é que ele manda; ele é que organiza. Então, é todo mundo que trabalha junto, 
né. É uma coisa que tem que ter uma coordenação (E24-Profa-Psic-UCom). 

E eu senti um pouco disso. Aquilo que eu tinha passado para eles. Eles utilizaram 
para fazer uma sinfonia própria... (E28-Profa-Adv-UConf). 

Primeiro, que eu acho que a gente tem um pouco disso, né, de colocar as coisas 
funcionando, coisas e pessoas, né. Porque dentro de uma pesquisa você pega várias 
coissa e tenta fazer. Vai por um caminho que você usa aquilo tudo, cada um de um 
jeito. Aquilo, aquele conjunto, cria uma identidade própria, né. Eu acho que é um 
pouco isso, né: você pegar sozinho, você pegar coisas de várias fontes, de várias 
áreas e montar uma coisa sua, assim: “Não, eu vou pesquisar isso, porque eu 
preciso disso, isso, disso e disso”. Eu acho que foi isso (E47-Profa-Eng-UPub). 

 

Uma dupla interpretação foi exposta por um docente: 

Há algo que eu gosto e que eu não gosto: enquanto parece arte, essa idéia da 
sincronia, tá, ao mesmo tempo, coloca um pouco da idéia de máquina, do sintonizar 
pra ser um instrumento um tanto não questionante. Embora que coloque a leveza da 
música, porque aqui é um maestro, né. Mas esses instrumentos aqui,, estão sendo 
utilizados todos numa mesma direção. Então, eu acho que depende de como você 
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faz essa leitura. Se você imaginar que é uma sinfonia que vai, que existem caminhos 
que podem ser explorados, e não apenas... A música tem o seu papel 
importantíssimo, né. Os clássicos são interessantes, mas a gente tem que ver 
também que não pára só ali (E49-Profa-Eng-UPub).  

  

Dentre os professores entrevistados, 39,6% não se identificaram com essa figura, sendo 

que 10,4% frisaram a falta de interação, de emoção e o estar lidando com pessoas frias, 

submissas, sem instrumentos musicais, mas com instrumentos de trabalho; e 6,3% ressaltaram 

a não linearidade envolvida na docência.  

Esse maestro parece uma coisa... maestria, muito fria, muito longe... porque eu 
estou vendo, agora, que é um maestro, mas que são computadores. Antes não tinha 
visto. De toda forma isso, uma frieza... como se as pessoas estivessem simplesmente 
sendo manipuladas... (E22-Profa-Psic-UCom). 

Mas a coisa não é tão certinha assim. Não me vejo com minhas aulas tão lineares 
assim, não (E31-Prof-Adv-UConf). 

Essa coisa assim sincronizadinha, todo mundo fazendo tudo organizadinho, 
bonitinho... Acho que tem que ter um pouco de caos para a coisa funcionar (E32-
Prof-Adv-UConf). 

Não identifico. Parece mecânico. Éé, parece vazio (E35-Profa-Eng-UConf). 

Isso aqui me pareceu uma coisa meio... É privilegiar em excesso a ordem na 
produção de conhecimento (E42-Prof-Psic-UConf). 

Isso é o controle do maestro, né, controle sobre a sala de aula. Se fosse uma escola 
de música, talvez fosse agradável, mas eu sinto que todos, acho que nem numa 
escola de música. Todos estão cabisbaixos, né, e ele com empáfia, né, controle 
absoluto sobre a sala de aula, sobre orientandos, etc.. (E44-Profa-Adv-UPub). 

 

Um entrevistado deu duas interpretações bem diferentes para a Figura 9: 

Eu acho que tem situações em que o processo de aprendizagem, o processo de sala 
de aula, te convoca pra esse lugar, né. Mas isso não se sustenta o tempo inteiro. E, 
aliás, isso não é o essencial. Isso só é exceção (E39-Profa-Psic-UConf). 
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Figura 10 - Professor 4 
Fonte: Gettyimages (2005) 

 

Note-se que 89,6% dos professores não se identificaram com a Figura 10: 25,0% 

frisaram a ausência de interação, de debate; 18,8%, a ausência de pessoas, de alunos; 14,6% 

enfatizaram lidar com pessoas presentes, e não com computadores ou alunos virtuais; 10,4% 

ressaltaram o avanço tecnológico na educação; 6,3%, que o indivíduo está apenas lendo; 

outros 6,3%, a impessoalidade ou o distanciamento afetivo; 4,2%, a não criticidade da 

máquina; 4,2%, o ensino à distância; 4,2%, a presença de máquinas; 2,1%, o choque cultural 

entre gerações de professores; e 2,1% afirmaram que esta tecnologia não é amplamente 

utilizada no curso em questão. 

Ah, essa aqui eu detesto também, ficar lendo coisa... Nem quando eu uso data show 
não leio (E16-Profa-Adv-UCom). 

Isso aqui é a total falta de interação, né... (E19-Prof-Adv-UCom). 

Me parece um ensino a distância, e eu tenho pânico em pensar nisso. Eu acho que o 
contato é que é o melhor. Não daria conta jamais de entrar numa situação 
assim...mesmo porque eu não sei... (E22-Profa-Psic-UCom). 

Se o professor está com disposição, traz as pessoas para cá. Eu não gostei dessa 
varinha, não. Me dá raiva, assim, esse atraso, essa coisa meio desnecessária, esse 
abuso de poder, desnecessário (E25-Prof-Psic-UCom). 

E esse aqui é indubitável: o encaminhamento para a tecnologia e educação, que eu 
sei que vai acontecer, mas eu não gosto da idéia, não (E26-Prof-Psic-UCom). 

Muita máquina e pouca idéia (E34-Profa-Eng-UConf). 

No dia que ensino for a distância, eu arrumo um dublê (E40-Profa-Psic-UConf). 

Falta platéia [risos] (E48-Profa-Eng-UPub). 
 

Note-se que 6,3% dos entrevistados se identificaram com a figura, evidenciando 
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aspectos do alunado ou de práticas realizadas no interior da universidade: 

Porque sim. Porque de vez em quando eu sempre dou aula pra... computador… 
(E27-Prof-Psic-UCom).  

É sim, especificamente com relação à prática que nós trabalhamos com o setor 
virtual, né. Então, hoje a presença do aluno é essencial, mas não nessa situação... 
Aqui ela mostra situação em sala de aula. Eu acho que a presença é (o nosso curso 
é presencial) fundamental. Pode existir, sim, disciplinas, né. Eu acho até 
interessante algumas disciplinas serem ofertadas dentro do curso como meio, de 
forma virtual. Agora só virtual... Acho que tem que ter contato (E31-Prof-Adv-
UConf). 

 

Para 4,2% deles, a figura não tem sentido. 

 

 

 

Figura 11 - Professor 5 
Fonte: Gettyimages (2005) 

 

Ressalte-se que 18,8% dos entrevistados se identificaram com a Figura 11, em razão de 

sentir-se correndo contra o tempo (6,3%), das exigências da IES (6,3%), de características 

próprias como a disciplina (2,1%) e de organizar sua agenda (2,1%).  

Porque nós temos tudo cronometrado, tanto o chegar em sala de aula no horário 
correto quanto, assim, você está no meio de um assunto e ter que interromper o 
assunto porque a aula acabou, né. Então, esse “time” que o professor tem que ter, 
de dar o conteúdo planejado naquele dia de aula. Então, o relógio é o nosso 
orientador, né... (E29-Profa-Adv-UConf). 

 

O tempo também foi determinante para outros 4,2%, que relataram o respeito ao horário 

de entrada, mas ressaltaram que, dependendo da dinâmica da aula, o professor deve ter 

autonomia no estabelecimento de seu final, antes ou depois do horário institucional.   

Tem que ter uma hora sim, porque tem gente esperando, né. O professor é o único 
que não pode atrasar. Mas a dinâmica da aula, que eu acho que não é sempre, que 
não é todos o dias que você tem que planejar, não é todo dia. Tem dia que você 
pára num assunto, a coisa interessante vai bem; tem dia que não, que ele trava ali, 
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a coisa não anda muito bem: “ Vamos parar aqui que é melhor...” (E31-Prof-Adv-
UConf). 

 

Já 75,0% dos docentes abordados não se identificaram com a Figura 11, sendo que 

33,3% afirmaram que não são rígidos com horários e 18,8% disseram que o tempo não é o 

determinante de suas ações ou dos resultados de suas atividades.  

Isso aqui, Nossa Senhora, é um Deus nos acuda! Isso aqui é um Deus nos acuda. 
[...] Olha a cara de raiva, aflição, dúvida, raiva, ansiedade [...]. O relógio não 
pode ser o senhor da situação. E aqui o relógio é o centro da situação, né. Ou seja, 
a hora é uma penúria tanto para o mestre, quanto para os alunos. É assim que eu 
tenho enxergado isso. [...] Outro dia eu dei aula até quase dez para às onze com a 
sala cheia. Eu não podia terminar o ponto. Quer dizer, era um ponto que não podia 
quebrar. “Gente, vocês me perdoem, mas eu tenho que ir até o final”. A sala não 
esvaziou (E19-Prof-Adv-UCom). 

As pessoas estão mal humoradas, né. Quer dizer, há um descontentamento ali. 
Então [...] está na cara de que o trabalho foi mal planejado, foi mal organizado 
(E25-Prof-Psic-UCom). 

Não, não sou rigoroso com horário não (E32-Prof-Adv-UConf). 

O tempo não é determinante (E36-Prof-Eng-UConf). 

Essa aqui porque eu detesto burocracia, eu detesto relógio. Eu pra mim, eu sou 
plenamente a favor do tempo lógico, no sentido de que se eu tenho um orientando, e 
ele precisa de mim mais de meia hora, se eu marquei meia hora, mas se ele precisa 
de mim duas horas, eu estou lá com ele duas horas. E eu não tenho relógio na 
minha frente. A coisa que eu mais detesto é o relógio (E44-Profa-Adv-UPub). 

Essa coisa do horário, nós somos escravos do horário, né. Às vezes, a gente, igual a 
nós aqui, tem que correr. O papo está tão bom, a gente está fazendo um negócio tão 
bacana, mas tem que correr porque tem outra atividade. Eu acho que se o 
conhecimento, se nós tivéssemos condições até econômicas do conhecimento não 
ter o relógio como limite, nossa, o país ia crescer muito mais (E46-Prof-Adv-
UPub). 

 

Verificou-se ainda que 8,3% dos entrevistados não compreenderam a figura: 

É, eu acho que sim, né. Ela vai para as enigmáticas. [...] Essa eu não entendi. 
Realmente, eu não entendi por que o cara: “Olha só, está na hora...” (E47-Profa-
Eng-UPub). 

 



 

 

257

 

 

Figura 12 - Professora 7 
Fonte: Gettyimages (2005) 

 

As percepções em torno da Figura 12 não foram homogêneas: 54,2% se identificaram 

com ela; 47,9% não se identificaram; e houve uma dupla interpretação.  

Entre os que não se identificaram, 10,4% apontaram a falta de expressão facial ou de 

cérebro, considerando isso impossível na atuação do professor; 12,5% ressaltaram o 

distanciamento, o isolamento do sujeito presente tanto nessa figura como na 13; 6,3% 

afirmaram que ambas as figuras (12 e 13) podem ser apropriadas a um palestrante ou 

congressista, mas não a um professor. Um professor disse tratar-se de uma mulher — logo, 

não se aplicando ao seu caso.  

Pela falta de expressão. Eu acho que uma pessoa, quando uma pessoa se dispõe a 
ser um orador, a falar, ele tem que ser uma pessoa com expressões. É aquilo que eu 
te falei: o corpo fala (E19-Prof-Adv-UCom). 

Sete e oito pra mim é uma coisa. É um professor que sabe sua cátedra e vai 
lecionar... Mas eu também não... Eu gosto de uma coisa mais chão (E30-Prof-Adv-
UConf). 

 

De outro lado, as razões que levaram uma parte dos entrevistados a se identificar com a 

Figura 12 foram várias: 33,3% alinharam-se como palestrantes ou professores em 

determinadas aulas ou congressos, ou seja, o falar em público; 4,2% colocaram-se como 

divulgadores de idéias; outros 4,2% como ouvintes em palestras; outros 4,2% por adorarem 

falar; 2,1% por ser formador de opinião; 2,1% como homenageada em formaturas; 2,1% por 

gostar de aparecer; 2,1% por não ter dificuldade em falar em público; e 2,1% relataram que 

não gostam muito dessa posição, apesar de acontecer na sua vida acadêmica. 

Porque eu achei que era uma professora homenageada na formatura [risos] Como 
eu já fui homenageada muitas vezes, eu me identifiquei (E22-Profa-Psic-UCom). 
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Adoro um microfone [risos]. Então, eu me transformo. É sério. As pessoas falam: 
“Nossa, você é tão tímida e tal!” É pareço mesmo. Na hora que eu vou falar, é 
interessante, porque eu fico assim tomada do espírito.. (E24-Profa-Psic-UCom). 

Uma coisa que eu me preocupo muito em relação à profissão de docente é a 
formação de opinião. Eu acho isso muito importante. Tem que tomar cuidado com o 
que fala em sala de aula porque... O que que isso vai dar? (E28-Profa-Adv-UConf). 

Tanto os dois [Professora 7 e Professor 8], eu me coloquei aqui não na posição do 
palestrista, mas assentada na platéia. Eu adoro um simpósio, uma palestra, uma 
aula. [Risos] Agora, eu não gosto desse sistema. Eu não gosto de ficar paradinha 
em um canto com um microfone. Eu procuro, quando é uma palestra, eu tenho que 
ficar em uma mesa, eu procuro articular. Mas não é a postura que eu tenho em sala 
de aula. Mas eu gosto de assisti-los (E29-Profa-Adv-UConf). 

Detesto esta posição de palestra. Essa coisa de professor ali acontece, não gosto 
(E32-Prof-Adv-UConf). 

Oito e sete eu vou falar juntos, porque é isso que a gente faz normalmente, [...] dar 
uma palestra (E50-Prof-Eng-UPub). 

 

 

 

Figura 13 - Professor 8 
Fonte: Gettyimages (2005) 

 

Já com a Figura 13, 64,6% dos docentes entrevistados não se identificaram: 14,6% 

justificaram sua escolha em virtude de perceberem o distanciamento da turma e o isolamento 

do sujeito; a falta de expressão facial ou de cérebro foi citada por 12,5% como ponto de não 

identificação com a imagem; 4,2% falaram que se trata de um homem; 2,1% citaram a 

expressão “marketing pessoal” e do indivíduo com aspecto de superioridade; 2,1% falaram da 

atuação como palestrante com a qual não se identifica; 2,1% mencionaram a passividade e a 

aparência de um peso sobre a pessoa no exercício dessa atividade. 

Achei que era um professor muito distante de uma turma (E22-Profa-Psic-UCom). 

Esse eu achei que tinha uma rolha na cabeça (E23-Profa-Psic-UCom). 

Aqui é igual aquela [Professora 9], parecida com aquela. Não gostei foi da cabeça 
dele. É, parece que o artificial dela não apareceu tanto não, sabe... Esse aí é o Zé 
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Ninguém, é o Zé Ninguém. Parece que ele não tem face. Ela também não tem não! 
Mas parece que ela ta mais humana, né... (E24-Profa-Psic-UCom). 

Marketing pessoal. Sabe aquela coisa de você não precisa estar com nariz em pé, 
mas não precisar estar descabelada, sem tomar banho, com a roupa enrugada.. 
risos. Não sei. Depois de ver a mulher toda elegante, você vê esse moço aí... (E28-
Profa-Adv-UConf). 

Eu pensei em pôr sim, mas na hora que eu vi que tinha um feminino, aí eu falei: 
“Não sou nesse modelo” (E47-Profa-Eng-UPub). 

 

A questão de gênero foi analisada por um professor que comparou as Figuras 12 e 13: 

Esse aqui está mais desajeitado, né, está mais acanhado um pouquinho [...]. Agora 
que eu notei que é um homem, uma mulher, eu falei que não ia identificar com a 
mulher lá. E vou falar que não identifico com o homem... Esse negócio tá muito 
complicado, né [risos]. Não, mas eu não vi como a questão do sexo, da mulher e do 
homem, não, mas sim como a postura. Estou falando aqui também, mas não tem 
muita diferença dela, não. Eu não sei se está dando pra ir com ele, porque ele está 
ali coitadinho, né, epilético. Olha lá como é que ele está (E31-Prof-Adv-UConf). 

 

Por outro lado, 37,5% se identificaram com a figura: 20,8% colocaram-se como 

palestrantes ou professores em determinadas aulas ou congressos; 6,3% como divulgadores de 

idéias; 2,1% falaram de ocupar o lugar da cátedra, da fala; 2,1% relataram que não gostam 

muito dessa posição, apesar de acontecer na sua vida acadêmica; 2,1% disseram que gostam 

de aparecer; 6,3% afirmaram se identificar como ouvinte, como parte da platéia, por gostar de 

assistir palestras; e 2,1% mencionaram recordar-se da formatura como um momento de 

reflexão. 

 

 

 

Figura 14 - Professora 9 
Fonte: Gettyimages (2005)  
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Com a Professora 9 (Figura 14), 25,0% dos professores abordados se identificaram, 

ressaltando o ambiente de sala de aula e o estar ensinando; 8,3%  ressaltaram a necessidade 

de ser autoritário, narcisista em determinados momentos, de deter a atenção total do aluno, de 

ser o alvo das atenções em sala de aula, de ter disposição para acompanhar o aluno. Numa 

lógica semelhante, 6,3% se posicionaram como um comportamento reativo do professor em 

face do comportamento inadequado (infantil) dos alunos, que pedem por limites; 2,1% 

incluíram a postura física em sua identificação, ou seja, a mão na cintura. 

Às vezes, a gente tem que ser assim: “Fica quieto!” Parece que não tá lidando com 
gente adulta... Infelizmente, usar da autoridade, e aí é interessante. Não é 
autoritarismo, é autoridade. São dois conceitos diferentes (E17-Profa-Adv-UCom). 

De vez em quando, eu gosto de ser fálico, narcisista, igual esta mulher aqui (E27-
Prof-Psic-UCom). 

O professor bravo, o que chama atenção, acho que o aluno também pede isso para 
o professor. Da mesma forma que o filho determina que o pai imponha limites, o 
professor também tem que ter uma certa postura em sala de aula (E29-Profa-Adv-
UConf). 

O gesto dela com a mão, explicando, tem alguma coisa escrita no quadro. Gostei. É 
uma sala… É uma sala de aula (E37-Prof-Eng-UConf). 

Porque é a hora que eu começo o semestre, é mais ou menos assim! [risos] [...] 
Depois muda, porque aluno, principalmente da  graduação, acho que gosta até, 
sabe, eles até cobram do professor uma certa endurecida, né. Se você libera muito, 
você não retoma nunca mais (E48-Profa-Eng-UPub). 

 

Mas 75,0% dos entrevistados não se identificaram com a Figura 14, e as razões foram: 

62,5% questionaram a impaciência, a postura agressiva, ameaçadora, prepotente, arrogante, 

reprovadora ou mesmo autoritária da professora; 4,2% frisaram tratar-se de professora de 

ensino primário; e 2,1% falaram de embotamento intelectual: 

A nove demonstra uma impaciência, demonstra um… quase um bufar. [...] E eu vou 
te falar que não importa o mal que você esteja passando, no momento que você 
entrou em sala, os alunos não têm nada a ver com isso, então você desliga isso, 
entra dentro de sala, respire fundo e vire a sua fantasia, né... (E19-Prof-Adv-
UCom). 

No início da carreira, eu me identificava com uma professora mais autoritária: “É 
isso! Não, não é isso! É daquele jeito! Você está fazendo errado. Agora, não!” 
Agora, eu acho que eu estou mais flexível. Agora, essa aqui eu não me identifico 
com ela (E33-Profa-Eng-UConf). 

Olhar de reprovação a um determinado aluno. O professor nunca deve dar um 
olhar reprovativo desse para um aluno. Você tira a motivação dele. Eu acho que 
isso não é construtivo (E36-Prof-Eng-UConf). 

Isso parece mais aquela coisa, assim, professor primário, e eu já saí disso aí (E47-
Profa-Eng-UPub). 
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Figura 15 - Professora 10 
Fonte: Gettyimages (2005) 

 

Sobre a Figura 15, 60,4% das respostas dos docentes foram no sentido de se 

identificarem com a imagem; 43,8% referenciaram positivamente com o “dar aula”, o ensino, 

“utilizar o quadro”, se orientar pela sua escrita, o conteúdo gráfico, a letra cursiva; 4,2% 

ressaltaram a presença do professor ou da professora o ambiente; 2,1% sublinharam a 

organização da cena; 2,1% se apresentaram como menos formais quanto ao vestir; 12,5% 

elogiaram a vestimenta da professora; 6,3% frisaram a seriedade e a serenidade da 

profissional lecionando; e 2,1% afirmaram que a forma dela se vestir, com o lenço no 

pescoço, dá uma certa nobreza para a profissão.  

Note-se que 43,8% dos professores não se identificaram com essa figura; 10,4% falaram 

de uma postura “superior”, arrogante, árida, “didática demais”; 8,3% ressaltaram a posição da 

professora como indevida, falando voltada para o quadro, e não para os alunos; 4,2% 

comentaram que o conteúdo matemático não faz parte da sua área de atuação; 2,1% disseram 

tratar-se de uma mulher — logo, não se aplicando ao seu caso —; 2,1% não se identificaram 

com o “quadro vazio”; 2,1% disseram não escrever no quadro; 2,1% frisaram que existem 

outros recursos que podem ser utilizados em sala de aula; e 2,1% mencionaram parecer uma 

situação infantil.  

Essa é a professora antipática, arrogante, muito, muito arrogante. O narizinho dela 
muito empinado, bem arrogante. E hoje nós temos professores novos com esse 
perfil, né, perfil de arrogância para manter a disciplina. Talvez por isso tenha me 
influenciado, certo. Eu tenho acompanhado vários, né, e tenho, às vezes, discutido 
com eles estratégias de sala de aula etc. justamente para diminuir um pouco a 
arrogância. Se bem que ela é bonitinha [risos]... (E44-Profa-Adv-UPub). 
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Figura 16 - Professor 11 
Fonte: Gettyimages (2005) 

 

A Figura 16 foi alvo de identificação de 62,5% dentre professores pesquisados. Em suas 

justificativas, foram mencionados o ambiente da sala de aula, o palco e a cena por 20,8% dos 

docentes; a utilização de recursos visuais (quadro, retroprojetor) nas exposições em sala de 

aula por 18,8%; o conteúdo do quadro (números, matemática) por 16,7%; a presença, a 

dedicação, a fisionomia agradável do professor por 12,5%; a dificuldade de compreensão de 

determinados conteúdos “maçantes” ou áridos pelo aluno por 8,3%; o ensino por 4,2%; a 

roupa e os acessórios (óculos, comuns ao professor) por 4,2%; a liderança do professor por 

2,1%; o fato de ser uma mulher na figura por 2,1%; a postura do professor condizente com o 

ensino supeiror e com um conteúdo mais complexo por 2,1%; e a experiência, traduzida pelo 

cabelo grisalho do professor na figura por 2,1%.  

Essa aqui deu um pouco essa idéia. Há uma dificuldade: às vezes, os alunos falam: 
“Nossa, esse texto está difícil!” Eu gosto quando eles falam, porque a coisa não é 
fácil, né. Também ficar só no café requentado... É bom uma dificuldadezinha (E23-
Profa-Psic-UCom). 

A número onze é muito legal, né. Esse jeito, você vê que o professor é dedicado a 
ser professor, né. Ele tem roupa de professor, ele tem óculos de leitura, de 
professor, ele tem um quadro cheio de coisas escritas, é... Está tudo muito confuso, 
cheio, né, de coisas, mas ele está com aquela cara assim: “Olha aqui, gente. Olha 
que coisa legal! Olha que coisa interessante!” Faz eles acompanharem e tudo. 
Gostei (E25-Prof-Psic-UCom). 

Porque é mulher, porque é o meu ambiente. É isso (E35-Profa-Eng-UConf). 

Um sujeito, ensinando uma coisa muito árida, essas coisas... Tem hora que eu olho 
para o quadro: Coitado dos alunos ! (E47-Profa-Eng-UPub). 

  

Dois entrevistados deram duas interpretações para a figura, ora não se identificando 

com ela, ora se identificando.  
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Deus me livre e guarde! Números de matemática, detesto! Agora, sim, para aulas 
expositivas usando o quadro... (E32-Prof-Adv-UConf). 

 

Assim sendo, e considerando-se aqueles que não se identificaram com a figura, 

somaram-se nessa situação 41,7% dos entrevistados; 6,3% afirmaram tratar-se de ciências 

exatas; 4,2% relataram tratar-se de uma demonstração sem participação de alunos, de forma 

arrogante; 4,2% disseram não usar o quadro; outros 4,2% referiram-se ao indivíduo da figura 

como “malvestido” e que professor não pode se trajar dessa forma, denotando uma 

preocupação com a imagem do professor. O quadro com conteúdo desorganizado foi 

referenciado por 4,2% dos professores pesquisados; outros 4,2% (duas mulheres) disseram 

tratar-se de um homem na imagem; para 2,1% o professor não utiliza retroprojetor e vai 

construindo sua aula de forma mais provocativa. 

 

 

 

Figura 17 - Professor 12 
Fonte: Gettyimages (2005)  

 

A Figura 17 foi apontada por 70,8% professores como parte de seu cotidiano. Dentre 

suas razões, alinha-se: 39,6% realçaram este momento como o de seu próprio estudo, da sua 

pesquisa, elaboração de exercícios, provas, organização da sua agenda etc.; 18,8% frisaram o 

excesso de trabalho e de trabalho extra-sala de aula; 10,4% falaram sobre a correção de 

exercícios; 6,3% referiram-se à satisfação do professor com seu trabalho; 2,1% ao fato de ele  

visualizar os resultados de seu trabalho; 2,1%, à aprendizagem percebida pelo próprio aluno, 

em todos os casos como fator estimulante ao aperfeiçoamento; 2,1% ressaltaram a solidão da 

profissão; e 2,1% relataram sua insanidade decorrente dos excessos de controles 

institucionais.  



 

 

264

A expressão dele, de satisfação, me induziu a crer que estava colhendo os frutos 
daquilo que ele fez, daquilo que ele produziu. E, realmente, quando eu constato que 
o que eu estou fazendo dá certo, é algo que me dá satisfação, que me incentiva a 
estar desenvolvendo... (E18-Prof-Adv-UCom). 

Apesar do trabalho, olha a cara de satisfação do nosso aluno aqui! (E19-Prof-Adv-
UCom). 

Sim, mas detesto. Pelo amor de Deus a quantidade de trabalho para corrigir, fazer 
anotação! (E32-Prof-Adv-UConf). 

Eu detesto papel. Acontece (E35-Profa-Eng-UConf). 

Eu me identifiquei, porque é uma pilha de coisa pra fazer, que nem eu! Sempre tem 
uma pilha de coisa me esperando (E54-Profa-Psic-UPub). 

 

Os outros 29,2% dos entrevistados não se identificaram com essa imagem, em virtude: 

do caráter burocrático (12,5%), ou da opressão do trabalho ou do conhecimento (4,2%), ou da 

não linearidade do trabalho acadêmico que a pilha de papéis evoca (4,2%). 

Isso aqui é um burocrata, batedor de carimbo (E27-Prof-Psic-UCom). 

Administrativamente o cara está impedindo tudo aqui. Olha, esse cara está perdido!  
Olha, pegou duas! Está cheio de serviço. E quando chega a ficar empilhado assim, 
as coisas não andam bem, não (E37-Prof-Eng-UConf). 

A doze eu fico imaginando que, apesar da cara boa do sujeito aqui, um monte de 
livro para ele ler e tal, me coloca um pouco como essa opressão da educação, como 
se a educação fosse uma coisa assim, como tivesse um volume obrigatório que você 
tivesse que aprender (E46-Prof-Adv-UPub). 

O conhecimento você tem que ir degustando. Não “Opa, peguei tudo, li mal, agora 
faço um resuminho qualquer.” Não, eu acho que é algo que tem que degustar. [...] 
E essa representação, que é só no papel hoje, está um pouco... As distintas 
maneiras que a gente tem pra interagir, né, desse conhecimento, do buscar, do 
aprender com outras pessoas, está desatualizado, tá. Eu acho que me parece mais 
um burocrata, aquele que tem: “Me disseram que eu tenho que passar por toda 
essa pilha. Depois que eu passar por ela, eu estou aprovado”, entendeu? Então, eu 
acho que o conhecimento é um pouco mais aleatório. A maneira de se chegar nisso, 
você começa a ler um, [...] e vai na referência e revisando, e não essa seqüência de 
cumprir [...]. Acho que não é bem por aí, não (E49-Profa-Eng-UPub). 
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Figura 18 - Professora 13 
Fonte: Gettyimages (2005) 

 

Acerca da Figura 18, 50,0% dos professores entrevistados se identificaram com ela e 

52,1% não se identificaram. Houve um docente que deu uma dupla interpretação e, daí, duas 

possibilidades de identificação.  

Dentre os motivos para identificação positiva, 20,8% mencionaram a leitura, a 

aprendizagem contínua em face da “quantidade” de conhecimentos disponíveis; 16,7% 

apontaram o fato de estarem cercados por livros e de buscarem ou construírem o 

conhecimento; 6,3% referenciaram a pesquisa; 4,2% frisaram o aprofundar nos 

conhecimentos; 2,1%, na cultura; e 4,2% relataram a semelhança com seu ambiente 

domiciliar. 

Eu pesquisando [...] assim mesmo, e aquela confusão! E Deus me livre se a mulher 
me tira as coisas do lugar... (E17-Profa-Adv-UCom). 

Essa pesquisadora aqui está um pouco pesada, mas, às vezes, é isso mesmo. Às 
vezes, você tem que pegar pesado (E23-Profa-Psic-UCom). 

Essa sensação de quanto mais você aprende, mais você se sente pequeno, mais você 
sabe o tão pouco que você sabe... É porque você aumenta a interface do 
conhecimento. Então, você anda, você está aumentando essa interface, essa noção 
de que o infinito está aumentando. Interessante isso, né... Tem hora que angustia, 
tem hora que não. Normalmente angustia um pouco. Eu acho que essa angústia faz 
parte. Quer dizer, se você não tiver uma certa angústia, você não sai do lugar, não. 
Eu acho que ela é importante, ela ajuda um pouco (E47-Profa-Eng-UPub). 

Tem um monte de livros também, sabe. Assim, você tem que conviver. Isso parece a 
minha mesa, da minha casa, sabe.. (E27-Prof-Psic-UCom). 

Sim, quando você entra no escritório lá em casa, você custa para achar o seu 
caminho, lugar para assentar.. (E32-Prof-Adv-UConf). 
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Sobre a dupla interpretação, ressalte-se o comentário: 

Não sei, porque de um ponto de vista, não. Porque é conhecimento demais, livro 
demais, pessoa de menos. Do outro, posso falar que sim, porque você precisa se 
atualizar, de estar buscando... Mas me incomodou a falta de pessoas aí (E41-Profa-
Psic-UConf). 

 

Dentre as justificativas para a não identificação ressaltam-se: a desproporção dos livros 

em relação ao restante da gravura, incluindo-se a cabeça da mulher, foi referenciada por 

27,1% dos entrevistados, denotando ser o trabalho acadêmico árduo, sem prazer, opressor, 

“impossível”; e a submissão do relacionamento ou do indivíduo aos “livros do 

conhecimento”, vista como algo maléfico por 4,2%.  

A impressão que eu tenho é que o estudo é um fardo, né. Os livros são muito 
pesados [...]. Eu não sou assim. Eu acho tudo muito leve. [...] Eu vejo os livros 
como um prazer, está certo? E essa imagem da treze me dá idéia de que a leitura é 
um fardo, pelos tamanhos dos livros com relação a professora e a mesa (E19-Prof-
Adv-UCom). 

Me fez pensar que também se você só coloca os livros do conhecimento acima do 
relacionamento, você não vai longe, muito longe, não... (E22-Profa-Psic-UCom). 

Com o corpo enorme, né, e uma cabeça minúscula, né, rodeada de livros que ela 
não entende (E44-Profa-Adv-UPub). 

 

 

 

Figura 19 - Professor 14 
Fonte: Gettyimages (2005) 

 

Com relação à Figura 19, 62,5% dos professores pesquisados afirmaram se identificar 

com ela e relataram que a profissão exige reflexão, curiosidade, pesquisa, raciocínio, 

perscrutar o futuro. 
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É, de vez em quando eu divago um pouco também. Ah, principalmente quando é 
feita uma pergunta inteligente, assim: Ah, pode ser mesmo. Isso é interessante. [...] 
De vez quando, na sala de aula, a gente tem insights, ou a gente consegue 
compartilhar informação com o aluno. Então, essa divagação na sala de aula é 
importante. [...] Se a gente pudesse gravar as aulas... pena quando a aula fica 
mecânica... (E17-Profa-Adv-UCom). 

Eu me identifico, porque muitas vezes eu paro para uma reflexão, né. Eu gosto de 
refletir um pouco (E33-Profa-Eng-UConf). 

A gente tem que parar muito para pensar. Eu acho que é isso. Esse cara está dando 
uma pausa: “Espera aí. Deixa eu pensar melhor sobre isso”(E47-Profa-Eng-
UPub). 

O homem na figura está olhando para a frente, entendeu, ele está olhando para 
cima, ele está tendo, assim, a idéia, ele está tendo uma idéia de futuro (E56-Prof-
Psic-UPub). 

 

No entanto, 33,3% dos professores não se identificaram com a Figura 19. Dentre as 

razões podem-se frisar: 4,2% salientaram o aspecto relacional, o isolamento do sujeito; 2,1% 

disseram parecer um momento enfadonho; 2,1% ressaltaram o narcisismo do sujeito e a 

relação com a natureza do seu trabalho; 2,1% evidenciaram a concretude em que o docente 

deve se pautar, característica essa ausente na figura; e 2,1% afirmaram não ser fumante. 

Um professor pensando sozinho não é o que me agrada (E22-Profa-Psic-UCom). 

Esta pessoa está muito isolada (E45-Prof-Adv-UPub). 

Agora aqui, não Aqui está parecendo mais um livro chato (E34-Profa-Eng-UConf). 

Esse cara está se achando demais. E, também, a projeção dele de delírio, não sei... 
Pois é,  parece mais um executivo (E27-Prof-Psic-UCom). 

Essa aqui, eu fiquei em dúvida, sabe. Primeiro, eu pensei no pesquisador, no 
indivíduo que pensa, que reflete, né, que não é um ser mecânico e etc. Mas depois 
me pareceu um indivíduo muito... a figuração do idealismo, certo,  e não da 
concretude, do ser que está conectado com o mundo, com as coisas concretas, 
certo? (E44-Profa-Adv-UPub). 

 

Note-se que 4,2% dos entrevistados não identificaram o sujeito como um professor, não 

se relacionando com a imagem. 
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Figura 20 - Professor 16 
Fonte: Gettyimages (2005) 

 

A Figura 20 foi a segunda que mais dúvidas gerou nos docentes entrevistados: 37,5% se 

identificaram com ela; 50,0% não se identificaram; e 14,6% não se posicionaram. Houve um 

caso de dupla identificação.  

Dentre os que se identificaram, as justificativas foram: 22,9% disseram que a imagem 

envolve a contrução coletiva, a divulgação ou, ainda, o acesso a algo ou ao conhecimento; 

2,1% afirmaram trabalhar com “notícias prontas”; 2,1% relataram o fato de  trabalhar para 

deixar algo registrado na mente dos outros, isto é, marcarem sua presença; 2,1% 

mencionaram o lado lúdico da profissão; 2,1% salientaram a busca por livros antigos; 2,1% 

frisaram a divulgação e a defesa de idéias no seu trabalho; e 2,1% verbalizaram seu desejo por 

escrever um livro.  

A preocupação de fixar, registrar, fazer um marco da sua presença, da sua 
atuação, e é algo que vislumbro realmente de marcar a minha presença, fazer 
lembrar positivamente (E18-Prof-Adv-UCom). 

A 16 me chamou atenção porque parece a elaboração coletiva de uma obra, não 
é... Eu acredito muito nessa pesquisa que não seja a pesquisa de uma pessoa só 
(E29-Profa-Adv-UConf). 

Ele está publicando a comunicação, divulgando, dentro do livro, mostrando que o 
livro tem indicações diferentes (E37-Prof-Eng-UConf). 

A construção de instrumentos pedagógicos... É assim que eu tô vendo. Então, isso 
eu acho que eu acompanho... me identifico. E eu acho que isso faz parte (E39-
Profa-Psic-UConf). 

Porque está construindo coisas, né, junto com outras pessoas, você está montando 
as coisas, né. Ensinar é um pouco isso, né... (E47-Profa-Eng-UPub). 

Será que a gente deveria ir atrás dos livros velhos? Talvez seja isso, né. Eu 
identifico, sim (E35-Profa-Eng-UConf). 
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Eu gostei por causa da panfletagem, de querer divulgar uma idéia. Eeu gosto disso, 
sabe. Eu gosto de comunicação, eu gosto de escrever avisos, eu gosto de cartazes 
assim (E25-Prof-Psic-UCom). 

Eu me identifico porque eu estou com uma vontade de escrever um livro (E33-
Profa-Eng-UConf). 

 

Quanto à dupla interpretação, e daí processos de identificação positiva e negativa, note-

se que o comentário do professor denota colaboração no sentido de fortalecimento do 

processo de profissionalização:  

Bom, se a gente estiver falando em trabalho em equipe, sim. Eu acho positivo. Se a 
gente tiver falando aqui de, para você fazer um trabalho, você pega o que o outro já 
fez e cola, não (E32-Prof-Adv-UConf).  

 

Já dentre as razões para a não identificação, merecem atenção: 6,3% referenciaram a 

falta de contato, de comunicação, de criticidade, apesar do trabalho construtivo conjunto; 

4,2% não perceberam nenhuma conectividade com as atividades acadêmicas; 4,2% 

condenaram a colagem, a cópia; 2,1% falaram de panfletagem como algo que não lhe agrada; 

2,1% condenaram a degradação de um livro; 2,1% relacionaram a figura com a área de 

“marketing”; 2,1% mencionaram a infantilidade da cena como muita ilustração e pouco 

conteúdo; 2,1% fizeram uma analogia com um álbum de figurinhas, como que os sujeitos da 

imagem venerando seus ídolos.  

Eu acho que a veneração é uma ofensa a quem atingiu [distinção], porque tem 
gente que não pensa assim. Mas eu acho que a veneração do fã é uma ofensa ao 
ídolo. Por quê? Porque, muitas vezes, o trabalho que o ídolo fez é tão árduo que o 
fã venera, de maneira incontestável, o ídolo. E o ídolo ele tem que ser contestado 
(E19-Prof-Adv-UCom). 

Tem número demais, escrito demais. Você acaba ficando maior do que o contato 
com essas pessoas. Apesar de eles estarem fazendo tarefas, uma atividade em 
conjunto (E22-Profa-Psic-UCom). 

Ele está querendo construir alguma coisa, mas não ouve muito o que outras 
pessoas possam estar falando. Ele não está avaliando as coisas devidamente, não. 
É assim que eu vejo. Ah, aí alguma coisa vai dar errado! (E38-Prof-Eng-UConf). 

Me parece a construção do conhecimento através de um poutporrit de idéias, [não 
de uma forma] crítica (E45-Prof-Adv-UPub). 
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Figura 21 - Professor 17 
Fonte: Gettyimages (2005) 

 

Diante da Figura 21, 77,1% dos professores entrevistados se identificaram com a 

imagem; 50,0% colocaram-se na posição da “mão maior”, daquele que ajuda o aluno a subir 

na “escada do conhecimento” ou os “degraus da vida”; 10,5% falaram de galgar espaços ou 

superar obstáculos na medida do conhecimento; 10,5% ressaltaram o apoiar-se no saber, no 

conhecimento, sempre infinito; 6,3% consideram-se o ponto de apoio justamente com os 

livros para o desenvolvimento dos alunos ou para seu resgate; 4,2% falaram sobre como o 

conhecimento sempre eleva aqueles que dele fazem uso; 4,2% explicitaram a atividade de 

orientação do professor no ensino superior; 2,1% mencionaram a indicação de bibliografias; 

aumentando as chances no mercado de trabalho; 2,1%, o desenvolvimento, a carreira, a 

produção intelectual; 2,1%, a quantidade de livros que têm que carregar diariamente; e 2,1%, 

a conquista, a ajuda e a parceria. 

Por outro lado, 22,9% dos professores pesquisados não se identificaram com esta figura. 

Dentre as justificativas apontam-se: 8,3% relacionaram a desproporção entre os objetos e o 

significado disso; 2,1% frisaram os limites do saber contidos nos livros acessados pelso 

alunos; e 2,1%, a falta de sentido da cena.  

Pareceu que está mais enfatizando o esforço do que o prazer, não sei. O livro fica 
parecendo aquela coisa enorme, e eu pequenininha. Não acho que é assim. Eu não 
ensino desse jeito (E24-Profa-Psic-UCom). 

Total falta de paciência, né, muito desproporcional, né. Eu vejo isso aqui como uma 
situação de um empenho especial, né. Uma coisa assim não é a rotina. Vamos dizer 
assim, não é o caso mais freqüente. [...] Vamos supor: o aluno tem dificuldade 
demais! É um obstáculo quase intransponível (E48-Profa-Eng-UPub). 
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Se você coloca alguém nessa distância, tem algo errado nessa relação. Eu acho que 
o professor se coloca, mesmo que a intenção seja maravilhosa, mas eu acho que 
esse daqui vai se sentir tão pequeno que tem alguma coisa errada aí (E49-Profa-
Eng-UPub). 

É insignificante (E36-Prof-Eng-UConf). 
 

  

 

Figura 22 - Professores 19 
Fonte: Gettyimages (2005) 

 

A Figura 22 foi apontada por 72,9% dos entrevistados como parte de sua vida 

profissional no ambiente universitário. Listam-se as razões mencionadas: 52,1% ressaltaram 

que a criação e o compartilhamento de idéias são constantes no seu cotidiano; 18,8% 

mencionaram a situação de troca envolvida na sua atividade acadêmica; 4,2% posicionaram-

se como sendo o professor a força motriz, a origem a compreensão do aluno, isso é, o 

momento que o aluno entendeu a explicação; outros. 4,2% relataram o processo de escuta; 

2,1% falaram sobre o processo de reflexão em torno de melhorias. 

Essa aqui eu achei muito legal. É como se você estivesse explicando e o aluno, às 
vezes, com dificuldade de entender. Depois, você acende uma luz, você acabou de 
conseguir passar, né, tirar a dúvida. Às vezes, você explica três, quatro vezes e vê 
no rosto do aluno que ele não entendeu. Aí, de repente, você muda a maneira um 
pouquinho de falar e você vê no rosto dele que ascende uma luzinha mesmo (E12-
Profa-Eng-UCom). 

Eu me identifiquei com a professora, e o aluno tendo insight na hora que conversa 
comigo e eu tenho idéias também na hora conversando sobre o trabalho dele. Já 
algumas vezes isso aconteceu, algumas vezes, em orientação, chegar num 
denominador comum (E17-Profa-Adv-UCom). 

Porque, por exemplo, aqui eu estou me sentindo aprendendo com um aluno (E27-
Prof-Psic-UCom). 

A 19, essa troca de informações entre os professores, o quanto você pode ser 
esclarecido com uma pessoa de uma outra área. (E29-Profa-Adv-UConf). 
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É aquele indivíduo que está orientando uma outra e, realmente, de repente, tem um 
insight: “Olha, isso pode te ajudar!” (E44-Profa-Adv-UPub). 

 

Por outro lado, 20,8% dos professores não se identificaram com essa imagem, e dentre 

as razões ressaltam-se as questões relacionadas a gênero (quem está tendo a idéia é um 

homem, o que a mulher está fazendo na cena? etc.) e à forma de produção do conhecimento: 

A idéia brilhante, a coisa: “Achei!” Não é assim que se produz conhecimento (E42-
Prof-Psic-UConf). 

Eu não gosto desse ar caricatural dela. E dado que eu sou uma feminista... [risos] 
Tenho carteirinha, não, mas assim eu não sei. Eu já enxergaria... Aqui parece que o 
homem tem idéia brilhante. E, agora, não sei. Me lembra muito a postura da 
secretária, que anota as idéias brilhantes, mas não de quem está tendo as idéias, 
tendo as idéias brilhantes (E49-Profa-Eng-UPub). 

 

No entanto, 6,3% dos entrevistados não compreenderam a figura e preferiram não se 

posicionar em termos de identificação. 

 

 

 

Figura 23 - Professores 20 
Fonte: Gettyimages (2005) 

 

Ao visualizarem a Figura 23, 87,5% dos professores pesquisados se identificaram com 

ela: 54,2% frisaram o “trabalho em equipe”; 18,8% disseram tratar-se de um grupo de estudo, 

em discussão, em reunião; 14,6% relataram a diversidade da equipe, a distribuição das tarefas 

de acordo com o saber de cada um, a interdisciplinaridade; 4,2% disseram da necessidade da 

participação do professor nas atividades institucionais, nas atividades administrativas; 4,2% 

mencionaram a importância da proximidade com o mercado de trabalho extra-acadêmico; 

2,1% ressaltaram os diversos instrumentos presentes que facilitam a aprendizagem; 2,1% 

mencionaram um certo grau de desorganização; 2,1% falaram da interdisciplinaridade; 2,1% 
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relembraram a recomendação de cuidado com os equipamentos, no sentido de afastar a xícara 

de café do computador, denotando cuidado com os recursos disponibilizados pela IES. 

Dos entrevistados, 6,3% deram duplas interpretações, afirmando tanto se identificarem 

como não. 

Porque isso tem a ver com a minha área, né, profissional, construção de projeto. 
Mas não é o que eu faço. Eu formo gente que faz isso, mas não é o que eu faço. É o 
que eu faço simbolicamente, tá, simbolicamente. Eu trabalho no conjunto, 
desenvolvo o projeto, discuto o projeto. Tem gente trabalhando comigo. Isso vai 
dar em alguma coisa. Você pode falar na minha tese, você pode falar no aluno que 
está formando. Então, em termos de projetos e construção de projetos sim. Mas não 
é construção de obra. Esses negócios não é diretamente; é simbolicamente (E47-
Profa-Eng-UPub). 

 

Verificou-se, ainda, que 18,8% dos professores abordados não se identificaram com o 

conteúdo desta imagem; 6,3% ressaltaram que o conteúdo não é da sua especialidade 

(“projetando bem de consumo”, coisa da engenharia, da engenharia civil, muito formal); 2,1% 

falaram que o trabalho em equipe pode ou não acontecer; e 2,1% mencionaram o aspecto 

infrutífero de muitas reuniões: 

Isso aqui é uma coisa que eu odeio, reunião. Eu não tolero a tal da reunião [risos] 
porque acaba não servindo, muito pouco. São poucas as reuniões realmente 
produtivas (E30-Prof-Adv-UConf). 

 

 

 

Figura 24 - Professores 22 
Fonte: Gettyimages (2005) 

 

Dos docentes entrevistados, 68,8% não se identificaram com a Figura 24: 20,8% 

falaram do isolamento, do distanciamento entre as pessoas; 8,3% se reportaram a sentimentos 
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negativos, como  medo, desespero, inoperância; 6,3% relataram a preocupação com os outros 

e seus julgamentos; e 2,1% falaram da falta de consenso. 

Nessa imagem, eu acredito que o problema é dele. A postura de recolhimento dele, 
a postura de clausura dele, né, provoca uma situação que é essa. Me parece que ele 
é incapaz de reverter esse quadro. Eu tive colegas assim na [UCom], pessoas 
absolutamente tímidas que os alunos falam. A imagem é exatamente a desse 
professor que me vem. É uma imagem triste, uma pessoa muito boa, mas incapaz de 
atingir o seu interlocutor. Se eu tivesse que ter um pesadelo seria esse.  (E19-Prof-
Adv-UCom). 

Vinte e dois. É  desinteresse com as coisas (E26-Prof-Psic-UCom). 

Essa daqui da uma idéia de dissenso (E30-Prof-Adv-UConf). 

Não, porque estou pouco me lixando para o que os outros estão pensando, falando 
[...]. Não estou nem aí para o que os outros pensam. Não quer dizer que eu não 
escute o que as pessoas tenham para me dizer (E32-Prof-Adv-UConf). 

Essa aqui me chama a atenção porque é muito difícil, né. No meu caso é muito 
difícil me impor em relação à opinião de outras pessoas. Eu jamais queria estar 
nessa situação de não ser ouvida por nenhum desses. Então, essa aqui me chamou 
atenção em função disso. O meu trabalho é sempre no sentido de ouvir e ser 
ouvida. Não, isso não acontece, não (E33-Profa-Eng-UConf). 

Bom, eu vou tomar isso aqui como uma experiência de relação com colega, de  uma 
situação, né, de olhares desconfiados. Eu não me identifico com isso, mas 
reconheço que isso faz parte da vida institucional (E39-Profa-Psic-UConf). 

Tipo de preocupação assim “travante”, né. Eu vejo assim: a pessoa está 
preocupada com outras, né (E48-Profa-Eng-UPub).   

 

Um professor identificou o aluno na situação visualizada na Figura 24, eximindo-se de 

uma identificação pessoal: 

Sim, é o aluno e a idéia que ele tem de cada professor. E cada professor o vê de um 
jeito (E28-Profa-Adv-UConf). 

 

Observou-se que 4,2% dos docentes identificaram tanto alunos como professores na 

situação exposta na figura.  

Ah, eu identifico alguns alunos. De vez em quando isso aqui, essa situação, 
acontece. Ou professores, quando têm o desrespeito de alunos também, quando não 
têm o reconhecimento de alunos também. Tem alguns alunos que são 
absolutamente... eles estão tão perdidos, o pessoal ri deles, pessoal esnoba, e você 
não tem o que fazer. Você não pode interferir, senão você pode estar criando um 
problema maior pra esse aluno, pelo menos na minha opinião. E, algumas vezes, o 
professor que é tratado assim. [Pelos alunos, ou por outros?] Pelos alunos. Por 
outros professores. Aqui na casa, não. [...] Professor é um idealista, né (E17-Profa-
Adv-UCom). 

A [figura dos Professores] 22 é o afastamento, o divórcio entre a pessoa que está 
aqui isolada, voltada para ela, que pode ser o aluno, e os alunos dispersos da 
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realidade do aluno. O aluno aqui, coitadinho, meio perdido. Ou o professor que 
tem absoluta incompatibilidade com o resto da sala. Não está havendo 
comunicação, entrosamento, né (E29-Profa-Adv-UConf). 

  

Verificou-se que 22,9% dos entrevistados se identificaram com a imagem. Dentre as 

justificativas, apontam-se: 6,3% frisaram o papel do professor  no seu cotidiano; 2,1% 

falaram do trabalho acadêmico ser um trabalho solitário; 2,1% relataram sua vivência de 

isolamento; 2,1% citaram as relações em grupo, os conflitos e a dificuldade de entendimento 

e do lidar com coisas contidas; 2,1% mencionaram que o professor que não sabe lidar com os 

instrumentos de regulamentação coercitivos que imperam na UPub acaba se isolando. 

Porque, como diz, ser professor é ser estrela, sabe, é estar lá no meio assim, você 
ser amado ou odiado também… (E27-Prof-Psic-UCom). 

Eu acho que a academia é um pouco isso. Se você for olhar o conjunto, não é isso, 
não, mas se você for ver cada um, tem um pouco disso. Você tem o povo olhando 
para você, você está sendo julgado por todos, você está tendo uma análise sua, que 
é feita em termos de valor, que é o tempo todo. Então, você sempre é o centro de 
alguma. Então, é uma coisa crítica. Professor universitário é uma figura crítica: a 
crítica com ele mesmo e com todo mundo. Então, assim, se você for pensar [risos] 
tem um pouco disso mesmo (E47-Profa-Eng-UPub). 

Uma nuvem, um sol, uma estrela de conhecimentos. Então, quer dizer, uma pessoa 
que está, ela pode irradiar conhecimentos para determinadas áreas. O professor faz 
isso. Algumas estão de cara fechada, mas tem gente que não gosta de receber 
conhecimento. Me deu a idéia assim de irradiar conhecimentos (E50-Prof-Eng-
UPub). 

É, me passa um idéia ruim isso assim. É um pouco do que eu já vivi aqui dentro 
desse departamento, que é o isolamento na relação de trabalho, sentindo que eu 
sou um outsider (E57-Prof-Psic-UPub). 

 

Percebeu-se ainda que 10,4% dos entrevistados não compreenderam a figura e não se 

posicionaram. 
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Figura 25 - Professores 23 
Fonte: Gettyimages (2005) 

 

A Figura 25 foi alvo de identificação de 54,2% dos entrevistados. Ela remeteu 12,5% 

dos professores entrevistados à biblioteca; outros 6,3% ainda mencionaram ser a sala de 

professores ou, mesmo, a sala de aula. Por outro lado, o ambiente foi percebido por 37,5% 

dos docentes pesquisados como um local agradável, descontraído, alegre, cordial, igualitário, 

de convivência, de troca de experiências, fluído, de produtividade, característico do ambiente 

universitário; 16,7% comentaram outra percepção acerca da Figura 25: trata-se de um 

trabalho relacional, que envolve pessoas no seu trato diário, convivência com vários públicos 

(alunos, professores). 

É a nossa sala dos professores aqui, estando contente, conversando, interagindo. 
Eu acho a interação entre colegas bacana (E10-Profa-Eng-UCom). 

É que me lembrou uma biblioteca, um local aprazível, de discussão. Parece um 
local de trabalho, mas eu já identifiquei como uma biblioteca, assim, de cara. 
Biblioteca é um lugar bacana.. (E17-Profa-Adv-UCom). 

 

Já 43,8% dos professores abordados não se identificaram com o conteúdo desta figura. 

Dentre suas razões, citam-se: 10,5% ressaltaram a irrealidade da cena; 6,3% disseram que a 

figura mais se assemelha a uma empresa, e não a uma escola; 2,1% relataram o aspecto 

desorganizado de uma biblioteca; e 2,1% manifestaram sua inadequação nesse tipo de 

ambiente. 

Eu achei que fosse uma biblioteca meio confusa, meio desorganizada. Biblioteca, 
eu acho um lugar tão de silêncio, de meditação, né. Eu achei um ambiente 
barulhento, desorganizado, né, afastando o aluno da concentração e do estudo 
(E29-Profa-Adv-UConf). 
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Esse ambiente aqui, hoje, todo mundo está alegrinho assim. Eu acho que isso não é 
real, não. É o ideal, mas não é real. Tudo funcionado direitinho, eu acho que não é 
por aí não (E33-Profa-Eng-UConf). 

Eu acho que até gostaria que fosse dessa forma, mas eu acho com o ambiente aqui, 
com colegas e tal, é o oposto a isso daí, sabe. Eu acho que é isso (E56-Prof-Psic-
UPub). 

Eu fiquei com a sensação de que isso aqui parece muito mais uma empresa do que 
uma escola. Por isso que eu não gostei dessa gravura. Penso que essa gravura 
possa dar margem pra se pensar em outras coisas, mas a minha impressão  foi 
essa: mais o aspecto empresarial do que a escola (E22-Porfa-Psic-UCom). 

Se eu tivesse num ambiente desse aqui, eu estaria num canto escuro. [...] Eu não 
gosto desses ambientes movimentados com muita gente falando, não (E45-Prof-
Adv-UPub). 

 

Percebeu-se que 2,1% dos entrevistados não compreenderam a cena e por isso não se 

posicionaram. 

 

 

 

Figura 26 - Professores 24 
Fonte: Gettyimages (2005) 

 

Por fim, 91,7% dos professores pesquisados não se identificaram com a Figura 26. 

Dentre as razões, apontam-se: 35,4%  referiram-se à desorganização, à falta de harmonia, à 

gritaria, ao medo que a cena mostra; 31,2% descreveram o caráter autoritário, totalitarista, 

agressivo ou prepotente presente na imagem; 2,1% falaram do despejar informações nos 

alunos; e 2,1% mencionaram a expressão “sindicalismo de resultados”. 
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É quase igual militar, que você chega lá para falar com ele e não tem cadeira, você 
tem que ficar em pé. Então, você tem uma distância, um negócio assim. E aqui é 
que está ignorando, né, e vice e versa. Não está tendo uma interação (E16-Profa-
Adv-UCom). 

 

Verificou-se que 8,3% dos entrevistados identificaram-se com a figura. 

Aqui é muito forte, assim, muito forte no sujeito. O sujeito reclama com todo 
mundo, mas [...] eu acho que isso aqui é uma situação muito política. Acho que a 
próxima reação dessas pessoas vai ser: “Espera aí. Não é assim, não.”  Primeiro, 
elas estão só assustadas. Eu gostei, acho que ela é bem real (E25-Prof-Psic-
UCom). 

Porque, ao mesmo tempo que eu sou muito gente boa, eu tenho um estopim desse 
tamanho... Então, se pessoal ultrapassa o limite, eu normalmente dou uma 
estourada, eu chamo ele na responsabilidade, mais energicamente (E32-Prof-Adv-
UConf). 

Porque eu acho que retrata da mesma forma, sim, sabe. Eu acho que, não 
explicitamente mas implicitamente, retrata instrumentos de regulamentação, 
coercitivos que existe no meio acadêmico (E56-Prof-Psic-UPub). 

 

Diante das respostas, corroborou-se a percepção acerca da riqueza do trabalho 

acadêmico em nível superior e das diversas demandas e exigências a que seus praticantes 

estão submetidos. Diante delas, todas as competências – cognitiva, funcional, 

comportamental, ética e política – são requeridas e, muitas vezes, mobilizadas de maneira 

simultânea e integrada, em termos de conferir competência profissional ao docente, de 

maneira a ser legitimada e reconhecida pelos diversos públicos com os quais ele tem que 

lidar. Este aspecto mantém íntima relação com o processo de profissionalização, tanto no 

sentido positivo como no negativo, em conformidade com os dados apresentados.  

Convém ressaltar que, independentemente da identificação ou não do docente com as 

gravuras, suas justificativas caminharam em percursos semelhantes no que diz respeito às 

suas relações com alunos, superiores, colegas, a própria IES, instituições de interesse coletivo 

e a sociedade de maneira geral, principalmente em termos da legitimação de seu 

conhecimento, suas habilidades e seu comportamento. No mesmo sentido, os professores 

comungam as formas de perceber e lidar com seu trabalho e evitam o distanciamento do aluno 

e dos pares que compartilham de seus interesses. Posturas autoritárias e desconectadas da 

realidade também são evitadas, apesar de um certo grau de idealismo, ou altruísmo, 

prevalecer como um dos pilares da profissão docente.  


